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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XLI.
tör vény

a vám eljá rások egyszerûsítésérõl és összehangolásáról 
 szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi

egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án
létrehozott Módosító Jegyzõkönyvének

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés a vám eljá rások egy sze rû sí té sé rõl
és össze han go lá sá ról  szóló, Ki o tó ban, 1973. má jus 18-án
kelt nem zet kö zi egyez mény Brüsszel ben, 1999. jú ni us
26-án lét re ho zott Mó do sí tó Jegy zõ köny vét és füg ge lé ke it
e tör vénnyel ki hir de ti. (A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. áp ri -
lis hó nap ban csat la ko zott a Mó do sí tó Jegy zõ könyv höz, a
csat la ko zá si ok ira tot 2004. áp ri lis 29-én le tét be he lyez te, a 
Mó do sí tó Jegy zõ könyv a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá -
sá ban 2006. feb ru ár 3-án ha tály ba lé pett.)

2.  § A Mó do sí tó Jegy zõ könyv an gol nyel vû szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol of Amendment to the International
Convention on the simplification and harmonisation

of customs procedures

(done at Brussels on 26 June 1999)

The Cont rac ting Par ti es to the In ter na ti o nal Con ven ti on
on the simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on of cus toms
pro ce du res (done at Ky o to on 18 May 1973 and en te red
into for ce on 25 Sep tem ber 1974), he re i naf ter „the
Con ven ti on”, es tab lis hed un der the aus pi ces of the
Cus toms Co o pe ra ti on Co un cil, he re i naf ter „the Co un cil”,

con si de ring that to achi e ve the aims of:
– eli mi na ting di ver gen ce bet we en the cus toms

pro ce du res and prac ti ces of Cont rac ting Par ti es that can
ham per in ter na ti o nal tra de and ot her in ter na ti o nal
ex chan ges,

– me e ting the ne eds of in ter na ti o nal tra de and the
cus toms for fa ci li ta ti on, simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on
of cus toms pro ce du res and prac ti ces,

– en su ring app rop ri a te stan dards of cus toms cont rol,
and

– enab ling the cus toms to res pond to ma jor chan ges in
bu si ness and ad mi nist ra ti ve met hods and tech ni qu es,
the Con ven ti on must be amen ded,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

con si de ring also that the amen ded Con ven ti on:
– must pro vi de that the core prin cip les for such

simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on are made ob li ga to ry on
Cont rac ting Par ti es to the amen ded Con ven ti on,

– must pro vi de the cus toms with ef fi ci ent pro ce du res
sup por ted by app rop ri a te and ef fec ti ve cont rol met hods,
and

– will enab le the achi e ve ment of a high deg ree of
simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on of cus toms pro ce du res
and prac ti ces which is an es sen ti al aim of the Co un cil, and
thus make a ma jor cont ri bu ti on to fa ci li ta ti on of
in ter na ti o nal tra de,

have ag re ed as fol lows:

Article 1

The Pre amb le and the Ar tic les of the Con ven ti on are
amen ded as set out in the text con ta i ned in Ap pen dix I
he re to.

Article 2

The An ne xes of the Con ven ti on are rep la ced by the
Ge ne ral An nex con ta i ned in Ap pen dix II and by the
spe ci fic an ne xes con ta i ned in Ap pen dix III he re to.

Article 3

1. Any Cont rac ting Party to the Con ven ti on may
exp ress its con sent to be bo und by this Pro to col, inc lu ding
Ap pen di ces I and II, by:

(a) sig ning it wit ho ut re ser va ti on of ra ti fi ca ti on;
(b) de po si ting an inst ru ment of ra ti fi ca ti on af ter

sig ning it sub ject to ra ti fi ca ti on; or
(c) ac ce ding to it.

2.  This Pro to col shall be open un til 30 June 2000 for
sig na tu re at the He ad qu ar ters of the Co un cil in Brus sels by 
the Cont rac ting Par ti es to the Con ven ti on. The re af ter, it
shall be open for ac ces si on.

3. This Pro to col, inc lu ding Ap pen di ces I and II, shall
en ter into for ce three months af ter 40 Cont rac ting Par ti es
have sig ned this Pro to col wit ho ut re ser va ti on of
ra ti fi ca ti on or have de po si ted the ir inst ru ment of
ra ti fi ca ti on or ac ces si on.

4. Af ter 40 Cont rac ting Par ti es have exp res sed the ir
con sent to be bo und by this Pro to col in ac cor dan ce with
pa rag raph 1, a Cont rac ting Party to the Con ven ti on shall
ac cept the amend ments to the Con ven ti on only by
be co ming a party to this Pro to col. For such a Cont rac ting
Party, this Pro to col shall come into for ce three months
af ter it signs this Pro to col wit ho ut re ser va ti on of
ra ti fi ca ti on or de po sits an inst ru ment of ra ti fi ca ti on or
ac ces si on.
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Article 4

Any Cont rac ting Party to the Con ven ti on may, when it
exp res ses its con sent to be bo und by this Pro to col, ac cept
any of the spe ci fic an ne xes or chap ters the re in con ta i ned in 
Ap pen dix III he re to and shall no ti fy the Sec re ta ry-Ge ne ral
of the Co un cil of such ac cep tan ce and of the re com men ded 
prac ti ces in res pect of which it en ters re ser va ti ons.

Article 5

Af ter the ent ry into for ce of this Pro to col, the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil shall not ac cept any
inst ru ment of ra ti fi ca ti on or ac ces si on to the Con ven ti on.

Article 6

In re lat ions bet we en the Par ti es he re to, this Pro to col
with its ap pen di ces shall su per se de the Con ven ti on.

Article 7

The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil shall be the
de po si ta ry of this Pro to col and shall per form the func ti ons
as pro vi ded for in Ar tic le 19 con ta i ned in Ap pen dix I to
this Pro to col.

Article 8

This Pro to col shall be open for sig na tu re by the
Cont rac ting Par ti es to the Con ven ti on at the He ad qu ar ters
of the Co un cil in Brus sels from 26 June 1999.

Article 9

In ac cor dan ce with Ar tic le 102 of the Char ter of the
Uni ted Na ti ons, this Pro to col and its Ap pen di ces shall be
re gis te red with the Sec re ta ri at of the Uni ted Na ti ons at the
re qu est of the Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed the re to, have sig ned this Pro to col.

Done at Brus sels, this twenty-sixth day of June ni ne te en
hund red and ni nety-ni ne, in the Eng lish and French
lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut hen tic, in a sing le
ori gi nal which shall be de po si ted with the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil who shall trans mit
cer ti fi ed co pi es to all the en ti ti es re fer red to in pa rag raph 1
of Ar tic le 8 con ta i ned in Ap pen dix I to this Pro to col.

Appendix I.

International Convention on the simplification 
and harmonisation of customs procedures

(as amended)

Preamble

The Cont rac ting Par ti es to the pre sent Con ven ti on
es tab lis hed un der the aus pi ces of the cus toms Co o pe ra ti on
Co un cil,

en de a vo u ring to eli mi na te di ver gen ce bet we en the
cus toms pro ce du res and prac ti ces of Cont rac ting Par ti es
that can ham per in ter na ti o nal tra de and ot her in ter na ti o nal
ex chan ges,

de si ring to cont ri bu te ef fec ti vely to the de ve lop ment of
such tra de and ex chan ges by simp li fy ing and har mo ni sing
cus toms pro ce du res and prac ti ces and by fos te ring
in ter na ti o nal co o pe ra ti on,

no ting that the sig ni fi cant be ne fits of fa ci li ta ti on of
in ter na ti o nal tra de may be achi e ved wit ho ut
comp ro mi sing app rop ri a te stan dards of cus toms cont rol,

re cog ni sing that such simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on
can be ac comp lis hed by app lying, in par ti cu lar, the
fol lo wing prin cip les:

– the imp le men ta ti on of pro gram mes ai med at
con ti nu o usly mo der ni sing cus toms pro ce du res and
prac ti ces and thus en han cing ef fi ci en cy and ef fec ti ve ness,

– the app li ca ti on of cus toms pro ce du res and prac ti ces
in a pre dic tab le, con sis tent and trans pa rent man ner,

– the pro vi si on to in ter es ted par ti es of all the ne ces sa ry
in for mat ion re gar ding cus toms laws, re gu lat ions,
ad mi nist ra ti ve gu i de li nes, pro ce du res and prac ti ces,

– the adop ti on of mo dern tech ni qu es such as risk
ma na ge ment and au dit-ba sed cont rols, and the ma xi mum
prac ti cab le use of in for mat ion tech no logy,

– co o pe ra ti on whe re ver app rop ri a te with ot her na ti o nal 
aut ho ri ti es, ot her cus toms ad mi nist ra ti ons and the tra ding
com mu ni ti es,

– the imp le men ta ti on of re le vant in ter na ti o nal
stan dards,

– the pro vi si on to af fec ted par ti es of ea sily ac ces sib le
pro ces ses of ad mi nist ra ti ve and ju di ci al re vi ew,

con vin ced that an in ter na ti o nal inst ru ment
in cor po ra ting the abo ve ob jec ti ves and prin cip les that
Cont rac ting Par ti es un der ta ke to apply wo uld lead to the
high deg ree of simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on of
cus toms pro ce du res and prac ti ces which is an es sen ti al aim 
of the cus toms Co o pe ra ti on Co un cil, and so make a ma jor
cont ri bu ti on to fa ci li ta ti on of in ter na ti o nal trade,

have ag re ed as fol lows:
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Chapter I

Definitions 

Article 1

For the pur po ses of this Con ven ti on:
(a) ,,stan dard” me ans a pro vi si on the imp le men ta ti on

of which is re cog ni sed as ne ces sa ry for the achi e ve ment of
har mo ni sa ti on and simp li fi ca ti on of cus toms pro ce du res
and prac ti ces;

(b) ,,tran si ti o nal stan dard” me ans a stan dard in the
Ge ne ral An nex for which a lon ger pe ri od for
imp le men ta ti on is per mit ted;

(c) ,,re com men ded prac ti ce” me ans a pro vi si on in a
spe ci fic an nex which is re cog ni sed and prac ti ces, the
wi dest pos sib le app li ca ti on of which is con si de red to be
de si rab le;

(d) ,,na ti o nal le gis la ti on” me ans laws, re gu lat ions and
ot her me a su res im po sed by a com pe tent aut ho rity of a
Cont rac ting Party and app li cab le thro ug ho ut the ter ri to ry
of the Cont rac ting Party con cer ned, or tre a ti es in for ce by
which that Party is bo und;

(e) ,,Ge ne ral An nex” me ans the set of pro vi si ons
app li cab le to all the cus toms pro ce du res and prac ti ces
re fer red to in this Con ven ti on;

(f) ,,spe ci fic an nex” me ans a set of pro vi si ons
app li cab le to one or more cus toms pro ce du res and
prac ti ces re fer red to in this Con ven ti on;

(g) ,,Gu i de li nes” me ans a set of exp la na ti ons of the
pro vi si ons of the Ge ne ral An nex, spe ci fic an ne xes and
chap ters the re in which in di ca te some of the pos sib le
co ur ses of ac ti on to be fol lo wed in app lying the stan dards,
tran si ti o nal stan dards and re com men ded prac ti ces, and in
par ti cu lar desc ri bing best prac ti ces and re com men ding
examp les of gre a ter fa ci li ti es;

(h) ,,Per ma nent Tech ni cal Com mit tee” me ans the
Per ma nent Tech ni cal Com mit tee of the Co un cil;

(i) ,,Co un cil” me ans the or ga ni sa ti on set up by the
Con ven ti on es tab lis hing a Cus toms Co o pe ra ti on Co un cil,
done at Brus sels on 15 De cem ber 1950;

(j) ,,cus toms or eco no mic un ion” me ans a un ion
cons ti tu ted by, and com po sed of Sta tes which has
com pe ten ce to adopt its own re gu lat ions that are bin ding
on tho se Sta tes in res pect of matt ers go ver ned by this
Con ven ti on, and has com pe ten ce to de ci de, in ac cor dan ce
with its in ter nal pro ce du res, to sign, ra ti fy or ac ce de to this
Con ven ti on.

Chapter II

SCOPE AND STRUCTURE

Scope of the Convention

Article 2

Each Cont rac ting Party un der ta kes to pro mo te the
simp li fi ca ti on and har mo ni sa ti on of cus toms pro ce du res

and, to that end, to con form, in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of this Con ven ti on, to the stan dards,
tran si ti o nal stan dards and re com men ded prac ti ces in the
an ne xes to this Con ven ti on. Ho we ver, not hing shall
pre vent a Cont rac ting Party from gran ting fa ci li ti es gre a ter 
than tho se pro vi ded for the re in, and each Cont rac ting
Party is re com men ded to grant such gre a ter fa ci li ti es as
ex ten si vely as pos sib le.

Article 3

The pro vi si ons of this Con ven ti on shall not prec lu de the 
app li ca ti on of na ti o nal le gis la ti on with re gard to eit her
pro hi bi ti ons or rest ric ti ons on go ods which are sub ject to
cus toms cont rol.

Structure of the Convention

Article 4

1. The Con ven ti on comp ri ses a body, a Ge ne ral An nex
and spe ci fic an ne xes.

2. The Ge ne ral An nex and each spe ci fic an nex to this
Con ven ti on con sist, in prin cip le, of chap ters which
sub di vi de an an nex and comp ri se:

(a) de fi ni ti ons; and
(b) stan dards, some of which in the Ge ne ral An nex are

tran si ti o nal stan dards.

3. Each spe ci fic an nex also con ta ins re com men ded
prac ti ces.

4. Each An nex is ac com pa ni ed by Gu i de li nes, the texts
of which are not bin ding upon Cont rac ting Par ti es.

Article 5

For the pur po ses of this Con ven ti on, any spe ci fic
an nex(es) or chap ter(s) the re in to which a Cont rac ting
Party is bo und shall be const ru ed to be an in teg ral part of
the Con ven ti on, and in re lat ion to that Cont rac ting Party
any re fe ren ce to the Con ven ti on shall be de e med to
inc lu de a re fe ren ce to such an nex(es) or chap ter(s).

Chapter III

MANAGEMENT OF THE CONVENTION

Management Committee

Article 6

1. The re shall be es tab lis hed a Ma na ge ment Com mit tee 
to con si der the imp le men ta ti on of this Con ven ti on, any
me a su res to se cu re uni for mity in the in terp re ta ti on and
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app li ca ti on the re of, and any amend ments pro po sed
the re to.

2. The Cont rac ting Par ti es shall be mem bers of the
Ma na ge ment Com mit tee.

3. The com pe tent ad mi nist ra ti on of any en tity qu a li fi ed 
to be co me a Cont rac ting Party to this Con ven ti on un der
the pro vi si ons of Ar tic le 8 or of any Mem ber of the World
Tra de Or ga ni sa ti on shall be en tit led to at tend the ses si ons
of the Ma na ge ment Com mit tee as an ob ser ver. The sta tus
and rights of such ob ser vers shall be de ter mi ned by a
Co un cil De ci si on. The afo re men ti o ned rights can not be
exer ci sed be fo re the ent ry into for ce of the De ci si on.

4. The Ma na ge ment Com mit tee may in vi te the
rep re sen ta ti ves of in ter na ti o nal go vern men tal and
non-go vern men tal or ga ni sa ti ons to at tend the ses si ons of
the Ma na ge ment Com mit tee as ob ser vers.

5. The Ma na ge ment Com mit tee:

(a) shall re com mend to the Cont rac ting Par ti es:

(i) amend ments to the Body of this Con ven ti on,

(ii) amend ments to the Ge ne ral An nex, the spe ci fic
an ne xes and chap ters the re in and the in cor po ra ti on of new
chap ters to the Ge ne ral An nex, and

(iii) the in cor po ra ti on of new spe ci fic an ne xes and new
chap ters to spe ci fic an ne xes;

(b) may de ci de to amend re com men ded prac ti ces or to
in cor po ra te new re com men ded prac ti ces to spe ci fic
an ne xes or chap ters the re in in ac cor dan ce with Ar tic le 16;

(c) shall con si der imp le men ta ti on of the pro vi si ons of
this Con ven ti on in ac cor dan ce with Ar tic le 13(4);

(d) shall re vi ew and up da te the Gu i de li nes;

(e) shall con si der any ot her is su es of re le van ce to this
Con ven ti on that may be re fer red to it;

(f) shall in form the Per ma nent Tech ni cal Com mit tee
and the Co un cil of its de ci si ons.

6. The com pe tent ad mi nist ra ti ons of the Cont rac ting
Par ti es shall com mu ni ca te to the Sec re ta ry-Ge ne ral of the
Co un cil pro po sals un der pa rag raph 5(a), (b), (c) or (d) of
this Ar tic le and the re a sons the re for, to get her with any
re qu ests for the inc lu si on of items on the agen da of the
ses si ons of the Ma na ge ment Com mit tee. The
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil shall bring pro po sals to
the at ten ti on of the com pe tent ad mi nist ra ti ons of the
Cont rac ting Par ti es and of the ob ser vers re fer red to in
pa rag raphs 2, 3 and 4 of this Ar tic le.

7. The Ma na ge ment Com mit tee shall meet at le ast once 
each year. It shall an nu ally elect a Cha ir man and
Vi ce-Cha ir man. The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil
shall cir cu la te the in vi tat ion and the draft agen da to the
com pe tent ad mi nist ra ti ons of the Cont rac ting Par ti es and
to the ob ser vers re fer red to in pa rag raphs 2, 3 and 4 of this
Ar tic le at le ast six we eks be fo re the Ma na ge ment
Com mit tee meets.

8. Whe re a de ci si on can not be ar ri ved at by con sen sus,
matt ers be fo re the Ma na ge ment Com mit tee shall be
de ci ded by vo ting of the Cont rac ting Par ti es pre sent.
Pro po sals un der pa rag raph 5(a), (b) or (c) of this Ar tic le
shall be app ro ved by a two-thirds ma jo rity of the vo tes
cast. All ot her matt ers shall be de ci ded by the Ma na ge ment 
Com mit tee by a ma jo rity of the vo tes cast.

9. Whe re Ar tic le 8(5) of this Con ven ti on app li es, the
cus toms or eco no mic un ions which are Cont rac ting Par ti es 
shall have, in case of vo ting, only a num ber of vo tes equ al
to the to tal vo tes al lot ted to the ir Mem bers which are
Cont rac ting Par ti es.

10. Be fo re the clo su re of its ses si on, the Ma na ge ment
Com mit tee shall adopt a re port. This re port shall be
trans mit ted to the Co un cil and to the Cont rac ting Par ti es
and ob ser vers ment io ned in pa rag raphs 2, 3 and 4.

11. In the ab sen ce of re le vant pro vi si ons in this Ar tic le,
the Ru les of Pro ce du re of the Co un cil shall be app li cab le,
un less the Ma na ge ment Com mit tee de ci des ot her wi se.

Article 7

For the pur po se of vo ting in the Ma na ge ment
Com mit tee, the re shall be se pa ra te vo ting on each spe ci fic
an nex and each chap ter of a spe ci fic an nex.

(a) Each Cont rac ting Party shall be en tit led to vote on
matt ers re lat ing to the in terp re ta ti on, app li ca ti on or
amend ment of the body and Ge ne ral An nex of the
Con ven ti on.

(b) As re gards matt ers con cer ning a spe ci fic an nex or
chap ter of a spe ci fic an nex that is al re a dy in for ce, only
tho se Cont rac ting Par ti es that have ac cep ted that spe ci fic
an nex or chap ter the re in shall have the right to vote.

(c) Each Cont rac ting Party shall be en tit led to vote on
drafts of new spe ci fic an ne xes or new chap ters of a spe ci fic 
an nex.

Chapter IV

CONTRACTING PARTY

Ratification of the Convention

Article 8

1. Any Mem ber of the Co un cil and any Mem ber of the
Uni ted Na ti ons or its spe ci a li sed agen ci es may be co me a
Cont rac ting Party to this Con ven ti on:

(a) by sig ning it wit ho ut re ser va ti on of ra ti fi ca ti on;
(b) by de po si ting an inst ru ment of ra ti fi ca ti on af ter

sig ning it sub ject to ra ti fi ca ti on; or
(c) by ac ce ding to it.
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2. This Con ven ti on shall be open un til 30 June 1974 for 
sig na tu re at the He ad qu ar ters of the Co un cil in Brus sels by 
the Mem bers re fer red to in pa rag raph 1 of this Ar tic le.
The re af ter, it shall be open for ac ces si on by such Mem -
bers.

3. Any Cont rac ting Party shall, at the time of sig ning,
ra ti fy ing or ac ce ding to this Con ven ti on, spe ci fy which if
any of the spe ci fic an ne xes or chap ters the re in it ac cepts. It
may sub se qu ently no ti fy the de po si ta ry that it ac cepts one
or more spe ci fic an ne xes or chap ters the re in.

4. Cont rac ting Par ti es ac cep ting any new spe ci fic an -
nex or any new chap ter of a spe ci fic an nex shall no ti fy the
de po si ta ry in ac cor dan ce with pa rag raph 3 of this Ar tic le.

5. (a) Any cus toms or eco no mic un ion may be co me, in 
ac cor dan ce with pa rag raphs 1, 2 and 3 of this Ar tic le, a
Cont rac ting Party to this Con ven ti on. Such cus toms or
eco no mic un ion shall in form the de po si ta ry of its com pe -
ten ce with res pect to the matt ers go ver ned by this Con ven -
ti on. Such cus toms or eco no mic un ion shall also in form
the de po si ta ry of any subs tan ti al mo di fi ca ti on in the ex tent 
of its com pe ten ce.

(b) A cus toms or eco no mic un ion which is a Cont rac -
ting Party to this Con ven ti on shall, for the matt ers wit hin
its com pe ten ce, exer ci se in its own name the rights, and
ful fil the res pon si bi li ti es, which the Con ven ti on con fers on 
the mem bers of such a un ion which are Cont rac ting Par ti es 
to this Con ven ti on. In such a case, the mem bers of such a
un ion shall not be en tit led to in di vi du ally exer ci se the se
rights, inc lu ding the right to vote.

Article 9

1. Any Cont rac ting Party which ra ti fi es this Conven -
tion or ac ce des the re to shall be bo und by any amend ments
to this Con ven ti on, inc lu ding the Ge ne ral An nex, which
have en te red into for ce at the date of de po sit of its inst ru -
ment of ra ti fi ca ti on or ac ces si on.

2. Any Cont rac ting Party which ac cepts a spe ci fic an -
nex or chap ter the re in shall be bo und by any amend ments
to the stan dards con ta i ned in that spe ci fic an nex or chap ter
which have en te red into for ce at the date on which it noti -
fies its ac cep tan ce to the de po si ta ry. Any Cont rac ting
Party which ac cepts a spe ci fic an nex or chap ter the re in
shall be bo und by any amend ments to the re com men ded
prac ti ces con ta i ned the re in, which have en te red into for ce
at the date on which it no ti fi es its ac cep tan ce to the de po si -
ta ry, un less it en ters re ser va ti ons aga inst one or more of
tho se re com men ded prac ti ces in ac cor dan ce with Ar tic le
12 of this Con ven ti on.

Application of the Convention

Article 10

1. Any Cont rac ting Party may, at the time of sig ning
this Con ven ti on wit ho ut re ser va ti on of ra ti fi ca ti on or of
de po si ting its inst ru ment of ra ti fi ca ti on or ac ces si on, or at
any time the re af ter, dec la re by no ti fi ca ti on gi ven to the
de po si ta ry that this Con ven ti on shall ex tend to all or any of 
the ter ri to ri es for who se in ter na ti o nal re lat ions it is
res pon sib le. Such no ti fi ca ti on shall take ef fect three
months af ter the date of the re ce ipt the re of by the
de po si ta ry. Ho we ver, this Con ven ti on shall not apply to
the ter ri to ri es na med in the no ti fi ca ti on be fo re this
Con ven ti on has en te red into for ce for the Cont rac ting
Party con cer ned.

2. Any Cont rac ting Party which has made a no ti fi ca ti on 
un der pa rag raph 1 of this Ar tic le ex ten ding this
Con ven ti on to any ter ri to ry for who se in ter na ti o nal
re lat ions it is res pon sib le may no ti fy the de po si ta ry, un der
the pro ce du re of Ar tic le 19 of this Con ven ti on, that the
ter ri to ry in qu es ti on will no lon ger apply this Con ven ti on.

Article 11

For the app li ca ti on of this Con ven ti on, a cus toms or
eco no mic un ion that is a Cont rac ting Party shall no ti fy to
the Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil the ter ri to ri es which
form the cus toms or eco no mic un ion, and the se ter ri to ri es
are to be ta ken as a sing le ter ri to ry.

Acceptance of the provisionsand reservations

Article 12

1. All Cont rac ting Par ti es are he re by bo und by the
Ge ne ral An nex.

2. A Cont rac ting Party may ac cept one or more of the
spe ci fic an ne xes or one or more of the chap ters the re in. A
Cont rac ting Party which ac cepts a spe ci fic an nex or
chap ter(s) the re in shall be bo und by all the stan dards
the re in. A Cont rac ting Party which ac cepts a spe ci fic
an nex or chap ter(s) the re in shall be bo und by all the
re com men ded prac ti ces the re in un less, at the time of
ac cep tan ce or at any time the re af ter, it no ti fi es the
de po si ta ry of the re com men ded prac ti ce(s) in res pect of
which it en ters re ser va ti ons, sta ting the dif fe ren ces
exis ting bet we en the pro vi si ons of its na ti o nal le gis la ti on
and tho se of the re com men ded prac ti ce(s) con cer ned. Any
Cont rac ting Party which has en te red re ser va ti ons may
withd raw them, in who le or in part, at any time by
no ti fi ca ti on to the de po si ta ry spe ci fy ing the date on which
such withd ra wal ta kes ef fect.
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3. Each Cont rac ting Party bo und by a spe ci fic an nex or
chap ter(s) the re in shall exa mi ne the pos si bi lity of withd ra -
wing any re ser va ti ons to the re com men ded prac ti ces en te -
red un der the terms of pa rag raph 2 and no ti fy the Secre -
tary-General of the Co un cil of the re sults of that re vi ew at
the end of eve ry three-ye ar pe ri od com men cing from the
date of the ent ry into for ce of this Con ven ti on for that
Cont rac ting Party, spe ci fy ing the pro vi si ons of its na ti o nal
le gis la ti on which, in its opi ni on, are cont ra ry to the with -
drawal of the re ser va ti ons.

Implementation of provisions

Article 13

1. Each Cont rac ting Party shall imp le ment the stan -
dards in the Ge ne ral An nex and in the spe ci fic an nex(es) or 
chap ter(s) the re in that it has ac cep ted wit hin 36 months af -
ter such an nex(es) or chap ter(s) have en te red into for ce for
that Cont rac ting Party.

2. Each Cont rac ting Party shall imp le ment the tran si ti -
o nal stan dards in the Ge ne ral An nex wit hin 60 months of
the date that the Ge ne ral An nex has en te red into for ce for
that Cont rac ting Party.

3. Each Cont rac ting Party shall imp le ment the re com -
men ded prac ti ces in the spe ci fic an nex(es) or chap ter(s)
the re in that it has ac cep ted wit hin 36 months af ter such
spe ci fic an nex(es) or chap ter(s) have en te red into for ce for
that Cont rac ting Party, un less re ser va ti ons have been en te -
red as to one or more of tho se re com men ded prac ti ces.

4. (a) Whe re the pe ri ods pro vi ded for in pa rag raph 1 or 
2 of this Ar tic le wo uld, in prac ti ce, be in suf fi ci ent for any
Cont rac ting Party to imp le ment the pro vi si ons of the Ge -
ne ral An nex, that Cont rac ting Party may re qu est the Ma -
na ge ment Com mit tee, be fo re the end of the pe ri od re fer red 
to in pa rag raph 1 or 2 of this Ar tic le, to pro vi de an exten -
sion of that pe ri od. In ma king the re qu est, the Cont rac ting
Party shall sta te the pro vi si on(s) of the Ge ne ral An nex
with re gard to which an ex ten si on of the pe ri od is re qu i red
and the re a sons for such re qu est.

(b) In ex cep ti o nal cir cums tan ces, the Ma na ge ment
Com mit tee may de ci de to grant such an ex ten si on. Any de -
ci si on by the Ma na ge ment Com mit tee gran ting such an ex -
ten si on shall sta te the ex cep ti o nal cir cums tan ces jus ti fy ing 
the de ci si on and the ex ten si on shall in no case be more
than one year. At the ex pi ry of the pe ri od of ex ten si on, the
Cont rac ting Party shall no ti fy the de po si ta ry of the imp le -
men ta ti on of the pro vi si ons with re gard to which the ex -
ten si on was gran ted.

Settlement of disputes

Article 14

1. Any dis pu te bet we en two or more Cont rac ting
Par ti es con cer ning the in terp re ta ti on or app li ca ti on of this
Con ven ti on shall so far as pos sib le be sett led by
ne go ti a ti on bet we en them.

2. Any dis pu te which is not sett led by ne go ti a ti on shall
be re fer red by the Cont rac ting Par ti es in dis pu te to the
Ma na ge ment Com mit tee which shall the re u pon con si der
the dis pu te and make re com men da ti ons for its sett le ment.

3. The Cont rac ting Par ti es in dis pu te may ag ree in
ad van ce to ac cept the re com men da ti ons of the
Ma na ge ment Com mit tee as bin ding.

Amendments to the Convention

Article 15

1. The text of any amend ment re com men ded to the
Cont rac ting Par ti es by the Ma na ge ment Com mit tee in
ac cor dan ce with Ar tic le 6(5)(a)(i) and (ii) shall be
com mu ni ca ted by the Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil to
all Cont rac ting Par ti es and to tho se Mem bers of the
Co un cil that are not Cont rac ting Par ti es.

2. Amend ments to the body of the Con ven ti on shall
en ter into for ce for all Cont rac ting Par ti es twel ve months
af ter de po sit of the inst ru ments of ac cep tan ce by tho se
Cont rac ting Par ti es pre sent at the ses si on of the
Ma na ge ment Com mit tee du ring which the amend ments
were re com men ded, pro vi ded that no ob jec ti on is lod ged
by any of the Cont rac ting Par ti es wit hin a pe ri od of 12
months from the date of com mu ni ca ti on of such
amend ments.

3. Any re com men ded amend ment to the Ge ne ral
An nex or the spe ci fic an ne xes or chap ters the re in shall be
de e med to have been ac cep ted six months af ter the date the 
re com men ded amend ment was com mu ni ca ted to
Cont rac ting Par ti es, un less:

(a) the re has been an ob jec ti on by a Cont rac ting Party
or, in the case of a spe ci fic an nex or chap ter, by a
Cont rac ting Party bo und by that spe ci fic an nex or chap ter;
or

(b) a Cont rac ting Party in forms the Sec re ta ry-Ge ne ral
of the Co un cil that, alt ho ugh it in tends to ac cept the
re com men ded amend ment, the con di ti ons ne ces sa ry for
such ac cep tan ce are not yet ful fil led.

4. If a Cont rac ting Party sends the Sec re ta ry-Ge ne ral of 
the Co un cil a com mu ni ca ti on as pro vi ded for in pa rag raph
3(b) of this Ar tic le, it may, so long as it has not no ti fi ed the
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Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil of its ac cep tan ce of the
re com men ded amend ment, sub mit an ob jec ti on to that
amend ment wit hin a pe ri od of 18 months fol lo wing the
ex pi ry of the six-month pe ri od re fer red to in pa rag raph 3 of 
this Ar tic le.

5. If an ob jec ti on to the re com men ded amend ment is
no ti fi ed in ac cor dan ce with the terms of pa rag raph 3(a) or
4 of this Ar tic le, the amend ment shall be de e med not to
have been ac cep ted and shall be of no ef fect.

6. If any Cont rac ting Party has sent a com mu ni ca ti on in 
ac cor dan ce with pa rag raph 3(b) of this Ar tic le, the
amend ment shall be de e med to have been ac cep ted on the
ear li er of the fol lo wing two da tes:

(a) the date by which all the Cont rac ting Par ti es which
sent such com mu ni ca ti ons have no ti fi ed the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil of the ir ac cep tan ce of the 
re com men ded amend ment, pro vi ded that, if all the
ac cep tan ces were no ti fi ed be fo re the ex pi ry of the pe ri od
of six months re fer red to in pa rag raph 3 of this Ar tic le, that
date shall be ta ken to be the date of ex pi ry of the said
six-month pe ri od;

(b) the date of ex pi ry of the 18-month pe ri od re fer red to 
in pa rag raph 4 of this Ar tic le.

7. Any amend ment to the Ge ne ral An nex or the spe ci fic 
an ne xes de e med to be ac cep ted shall en ter into for ce eit her 
six months af ter the date on which it was de e med to be
ac cep ted or, if a dif fe rent pe ri od is spe ci fi ed in the
re com men ded amend ment, on the ex pi ry of that pe ri od
af ter the date on which the amend ment was de e med to be
ac cep ted.

8. The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil shall, as soon
as pos sib le, no ti fy the Cont rac ting Par ti es to this Conven -
tion of any ob jec ti on to the re com men ded amend ment
made in ac cor dan ce with pa rag raph 3(a), and of any com -
mu ni ca ti on re ce i ved in ac cor dan ce with pa rag raph 3(b), of 
this Ar tic le. The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil shall
sub se qu ently in form the Cont rac ting Par ti es whet her the
Cont rac ting Party or Par ti es which have sent such a com -
mu ni ca ti on ra i se an ob jec ti on to the re com men ded amend -
ment or ac cept it.

Article 16

1. Not withs tan ding the amend ment pro ce du re laid
down in Ar tic le 15 of this Con ven ti on, the Ma na ge ment
Com mit tee in ac cor dan ce with Ar tic le 6 may de ci de to
amend any re com men ded prac ti ce or to in cor po ra te new
re com men ded prac ti ces to any spe ci fic an nex or chap ter
the re in. Each Cont rac ting Party shall be in vi ted by the Sec -
re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil to par ti ci pa te in the de li be ra -
ti ons of the Ma na ge ment Com mit tee. The text of any such
amend ment or new re com men ded prac ti ce so de ci ded

upon shall be com mu ni ca ted by the Sec re ta ry-Ge ne ral of
the Co un cil to the Cont rac ting Par ti es and tho se Mem bers
of the Co un cil that are not Cont rac ting Par ti es to this Con -
ven ti on.

2. Any amend ment or in cor po ra ti on of new
re com men ded prac ti ces de ci ded upon un der pa rag raph 1
of this Ar tic le shall en ter into for ce six months af ter the ir
com mu ni ca ti on by the Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil.
Each Cont rac ting Party bo und by a spe ci fic an nex or
chap ter the re in for ming the sub ject of such amend ments or 
in cor po ra ti on of new re com men ded prac ti ces shall be
de e med to have ac cep ted tho se amend ments or new
re com men ded prac ti ces un less it en ters a re ser va ti on un der 
the pro ce du re of Ar tic le 12 of this Con ven ti on.

Duration of accession

Article 17

1. This Con ven ti on is of un li mi ted du ra ti on but any
Cont rac ting Party may de no un ce it at any time af ter the
date of its ent ry into for ce un der Ar tic le 18 the re of.

2. The de nun ci a ti on shall be no ti fi ed by an inst ru ment
in wri ting, de po si ted with the de po si ta ry.

3. The de nun ci a ti on shall take ef fect six months af ter
the re ce ipt of the inst ru ment of de nun ci a ti on by the
de po si ta ry.

4. The pro vi si ons of pa rag raphs 2 and 3 of this Ar tic le
shall also apply in res pect of the spe ci fic an ne xes or
chap ters the re in, for which any Cont rac ting Party may
withd raw its ac cep tan ce at any time af ter the date of the
ent ry into for ce.

5. Any Cont rac ting Party which withd raws its
ac cep tan ce of the Ge ne ral An nex shall be de e med to have
de no un ced the Con ven ti on. In this case, the pro vi si ons of
pa rag raphs 2 and 3 also apply.

Chapter V

FINAL PROVISIONS

Entry into force of the Convention

Article 18

1. This Con ven ti on shall en ter into for ce three months
af ter five of the en ti ti es re fer red to in pa rag raphs 1 and 5 of
Ar tic le 8 the re of have sig ned the Con ven ti on wit ho ut
re ser va ti on of ra ti fi ca ti on or have de po si ted the ir
inst ru ments of ra ti fi ca ti on or ac ces si on.

2016 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/25. szám



2. This Con ven ti on shall en ter into for ce for any
Cont rac ting Party three months af ter it has be co me a
Cont rac ting Party in ac cor dan ce with the pro vi si ons of
Ar tic le 8.

3. Any spe ci fic an nex or chap ter the re in to this
Con ven ti on shall en ter into for ce three months af ter five
Cont rac ting Par ti es have ac cep ted that spe ci fic an nex or
that chap ter.

4. Af ter any spe ci fic an nex or chap ter the re in has
en te red into for ce in ac cor dan ce with pa rag raph 3 of this
Ar tic le, that spe ci fic an nex or chap ter the re in shall en ter
into for ce for any Cont rac ting Party three months af ter it
has no ti fi ed its ac cep tan ce. No spe ci fic an nex or chap ter
the re in shall, ho we ver, en ter into for ce for a Cont rac ting
Party be fo re this Con ven ti on has en te red into for ce for that 
Cont rac ting Party.

Depositary of the Convention

Article 19

1. This Con ven ti on, all sig na tu res with or wit ho ut
re ser va ti on of ra ti fi ca ti on and all inst ru ments of
ra ti fi ca ti on or ac ces si on shall be de po si ted with the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil.

2. The de po si ta ry shall:
(a) re ce i ve and keep cus to dy of the ori gi nal texts of this

Con ven ti on;
(b) pre pa re cer ti fi ed co pi es of the ori gi nal texts of this

Con ven ti on and trans mit them to the Cont rac ting Par ti es
and tho se Mem bers of the Co un cil that are not Cont rac ting
Par ti es and the Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons;

(c) re ce i ve any sig na tu re with or wit ho ut re ser va ti on of
ra ti fi ca ti on, ra ti fi ca ti on or ac ces si on to this Con ven ti on
and re ce i ve and keep cus to dy of any inst ru ments,
no ti fi ca ti ons and com mu ni ca ti ons re lat ing to it;

(d) exa mi ne whet her the sig na tu re or any inst ru ment,
no ti fi ca ti on or com mu ni ca ti on re lat ing to this Con ven ti on
is in due and pro per form and, if need be, bring the mat ter
to the at ten ti on of the Cont rac ting Party in qu es ti on;

(e) no ti fy the Cont rac ting Par ti es, tho se Mem bers of
the Co un cil that are not Cont rac ting Par ti es, and the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons of:

– sig na tu res, ra ti fi ca ti ons, ac ces si ons and ac cep tan ces
of an ne xes and chap ters un der Ar tic le 8 of this
Con ven ti on,

– new chap ters of the Ge ne ral An nex and new spe ci fic
an ne xes or chap ters the re in which the Ma na ge ment
Com mit tee de ci des to re com mend to in cor po ra te in this
Con ven ti on,

– the date of ent ry into for ce of this Con ven ti on, of the
Ge ne ral An nex and of each spe ci fic an nex or chap ter
the re in in ac cor dan ce with Ar tic le 18 of this Con ven ti on,

– no ti fi ca ti ons re ce i ved in ac cor dan ce with Ar tic les 8,
10, 11, 12 and 13 of this Con ven ti on,

– withd ra wals of ac cep tan ces of an ne xes/chap ters by
Cont rac ting Par ti es,

– de nun ci a ti ons un der Ar tic le 17 of this Con ven ti on,
and

– any amend ment ac cep ted in ac cor dan ce with Ar tic le
15 of this Con ven ti on and the date of its ent ry into for ce.

3. In the event of any dif fe ren ce ap pe a ring bet we en a
Cont rac ting Party and the de po si ta ry as to the per for man ce 
of the lat ter’s func ti ons, the de po si ta ry or that Cont rac ting
Party shall bring the qu es ti on to the at ten ti on of the ot her
Cont rac ting Par ti es and the sig na to ri es or, as the case may
be, the Ma na ge ment Com mit tee or the Co un cil.

Registration and authentic texts

Article 20

In ac cor dan ce with Ar tic le 102 of the Char ter of the
Uni ted Na ti ons, this Con ven ti on shall be re gis te red with
the Sec re ta ri at of the Uni ted Na ti ons at the re qu est of the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed the re to, have sig ned this Con ven ti on.

Done at Ky o to, this eigh te enth day of May ni ne te en
hund red and se venty-three in the Eng lish and French
lan gu a ges, both texts be ing equ ally aut hen tic, in a sing le
ori gi nal which shall be de po si ted with the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the Co un cil who shall trans mit
cer ti fi ed co pi es to all the en ti ti es re fer red to in pa rag raph 1
of Ar tic le 8 of this Con ven ti on.

Appendix II

General Annex

Chap ter 1: Ge ne ral prin cip les
Chap ter 2: De fi ni ti ons
Chap ter 3: Cle a ran ce and ot her cus toms for ma li ti es
Chap ter 4: Du ti es and ta xes

A. As sess ment, col lec ti on and pa y ment of
du ti es and ta xes
B. De fer red pa y ment of du ti es and ta xes
C. Re pa y ment of du ti es and ta xes

Chap ter 5: Se cu rity
Chap ter 6: Cus toms cont rol
Chap ter 7: App li ca ti on of in for mat ion tech no logy
Chap ter 8: Re la ti ons hip bet we en the cus toms and third

par ti es
Chap ter 9: In for mat ion, de ci si ons and ru lings supp li ed

by the cus toms
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A. In for mat ion of ge ne ral app li ca ti on
B. In for mat ion of a spe ci fic na tu re
C. De ci si ons and ru lings

Chap ter 10: Ap pe als in cus toms matt ers
A. Right of ap pe al
B. Form and gro unds of ap pe al
C. Con si de ra ti on of ap pe al

Chapter 1

GENERAL PRINCIPLES

1.1. Stan dard

The de fi ni ti ons, stan dards and tran si ti o nal stan dards in
this An nex shall apply to cus toms pro ce du res and prac ti ces 
spe ci fi ed in this An nex and, in so far as app li cab le, to
pro ce du res and prac ti ces in the spe ci fic an ne xes.

1.2. Stan dard

The con di ti ons to be ful fil led and cus toms for ma li ti es to 
be ac comp lis hed for pro ce du res and prac ti ces in this
An nex and in the spe ci fic an ne xes shall be spe ci fi ed in
na ti o nal le gis la ti on and shall be as simp le as pos sib le.

1.3. Stan dard

The cus toms shall ins ti tu te and ma in ta in for mal
con sul ta ti ve re la ti ons hips with the tra de to inc re a se
co o pe ra ti on and fa ci li ta te par ti ci pa ti on in es tab lis hing the
most ef fec ti ve met hods of wor king com men su ra te with
na ti o nal pro vi si ons and in ter na ti o nal ag re e ments.

Chapter 2

DEFINITIONS

For the pur po ses of the an ne xes to this Con ven ti on:

E1./F23. „Ap pe al” me ans the act by which a per son who is 
di rectly af fec ted by a de ci si on or omis si on of the
cus toms and who con si ders him self to be
agg ri e ved the re by se eks red ress be fo re a
com pe tent aut ho rity;

E2./F19. „As sess ment of du ti es and ta xes” me ans the
de ter mi na ti on of the amo unt of du ti es and ta xes
pa y ab le;

E3./F4. „Au dit-ba sed cont rol” me ans me a su res by which
the cus toms sa tis fy them sel ves as to the ac cu ra cy
and aut hen ti city of dec la ra ti ons thro ugh the
exa mi na ti on of the re le vant bo oks, re cords,
bu si ness sys tems and com mer ci al data held by
per sons con cer ned;

E4./F15. „Chec king the go ods dec la ra ti on” me ans the
ac ti on ta ken by the cus toms to sa tis fy them sel ves
that the go ods dec la ra ti on is cor rectly made out
and that the sup por ting do cu ments re qu i red ful fil
the presc ri bed con di ti ons;

E5./F9. „Cle a ran ce” me ans the ac comp lish ment of the
cus toms for ma li ti es ne ces sa ry to al low go ods to
en ter home use, to be ex por ted or to be pla ced
un der anot her cus toms pro ce du re;

E6./F10. „Cus toms” me ans the Go vern ment Ser vi ce which 
is res pon sib le for the ad mi nist ra ti on of cus toms
law and the col lec ti on of du ti es and ta xes and
which also has the res pon si bi lity for the
app li ca ti on of ot her laws and re gu lat ions re lat ing
to the im por ta ti on, ex por tat ion, mo ve ment or
sto ra ge of go ods;

E7./F3. „Cus toms cont rol” me ans me a su res app li ed by
the cus toms to en su re comp li an ce with cus toms
law;

E8./F11. „Cus toms du ti es” me ans the du ti es laid down in
the cus toms ta riff to which go ods are li ab le on
en te ring or le a ving the cus toms ter ri to ry;

E9./F16. „Cus toms for ma li ti es” me ans all the ope rat ions
which must be car ri ed out by the per sons
con cer ned and by the cus toms in or der to comply
with the cus toms law;

E10./F18. „Cus toms law” me ans the sta tu to ry and
re gu la to ry pro vi si ons re lat ing to the. im por ta ti on, 
ex por tat ion, mo ve ment or sto ra ge of go ods, the
ad mi nist ra ti on and en for ce ment of which are
spe ci fi cally char ged to the cus toms, and any
re gu lat ions made by the cus toms un der the ir
sta tu to ry po wers;

E11./F2. „Cus toms of fi ce” me ans the cus toms
ad mi nist ra ti ve unit com pe tent for the
per for man ce of cus toms for ma li ti es, and the
pre mi ses or ot her are as app ro ved for that pur po se 
by the com pe tent aut ho ri ti es;

E12./F25. „Cus toms ter ri to ry” me ans the ter ri to ry in which
the cus toms law of a Cont rac ting Party app li es;

E13./F6. „De ci si on” me ans the in di vi du al act by which the 
cus toms de ci de upon a mat ter re lat ing to cus toms
law;

E14./F7. „Dec la rant” me ans any per son who ma kes a
go ods dec la ra ti on or in who se name such a
dec la ra ti on is made;

E15./F5. „Due date” me ans the date when pa y ment of
du ti es and ta xes is due;

E16./F12. „Du ti es and ta xes” me ans im port du ti es and ta xes 
and/or ex port du ti es and ta xes;

E17./F27. „Exa mi na ti on of go ods” me ans the phy si cal
ins pec ti on of go ods by the cus toms to sa tis fy
them sel ves that the na tu re, ori gin, con di ti on,
qu an tity and va lue of the go ods are in ac cor dan ce 
with the par ti cu lars fur nis hed in the go ods
dec la ra ti on;

E18./F13. „Ex port du ti es and ta xes” me ans cus toms du ti es
and all ot her du ti es, ta xes or char ges which are
col lec ted on or in con nec ti on with the ex por tat ion 
of go ods, but not inc lu ding any char ges which
are li mi ted in amo unt to the app ro xi ma te cost of
ser vi ces rend ered or col lec ted by the cus toms on
be half of anot her na ti o nal aut ho rity;
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E19./F8. „Go ods dec la ra ti on” me ans a sta te ment made in
the man ner presc ri bed by the cus toms, by which
the per sons con cer ned in di ca te the cus toms
pro ce du re to be app li ed to the go ods and fur nish
the par ti cu lars which the cus toms re qu i re for its
app li ca ti on;

E20./F14. „Im port du ti es and ta xes” me ans cus toms du ti es
and all ot her du ti es, ta xes or char ges which are
col lec ted on or in con nec ti on with the
im por ta ti on of go ods, but not inc lu ding any
char ges which are li mi ted in amo unt to the
app ro xi ma te cost of ser vi ces rend ered or
col lec ted by the cus toms on be half of anot her
na ti o nal aut ho rity;

E21./F1. „Mu tu al ad mi nist ra ti ve as sis tan ce” me ans ac ti ons 
of a cus toms ad mi nist ra ti on on be half of or in
col la bo ra ti on with anot her cus toms
ad mi nist ra ti on for the pro per app li ca ti on of
cus toms law and for the pre ven ti on, in ves ti ga ti on 
and rep res si on of cus toms of fen ces;

E22./F21. „Omis si on” me ans the fa i lu re to act or give a
de ci si on re qu i red of the cus toms by cus toms law
wit hin a re a so nab le time on a mat ter duly
sub mit ted to them;

E23./F22. „Per son” me ans both na tu ral and le gal per sons,
un less the con text ot her wi se re qu i res;

E24./F20. „Re le a se of go ods” me ans the ac ti on by the
cus toms to per mit go ods un der go ing cle a ran ce to
be pla ced at the dis po sal of the per sons
con cer ned;

E25./F24. „Re pa y ment” me ans the re fund, in who le or in
part, of du ti es and ta xes paid on go ods and the
re mis si on, in who le or in part, of du ti es and ta xes 
whe re pa y ment has not been made;

E26./F17. „Se cu rity” me ans that which en su res to the
sa tis fac ti on of the cus toms that an ob li ga ti on to
the cus toms will be ful fil led. Se cu rity is
desc ri bed as „ge ne ral” when it en su res that the
ob li ga ti ons ari sing from se ve ral ope rat ions will
be ful fil led;

E27./F26. „Third party” me ans any per son who de als
di rectly with the cus toms, for and on be half of
anot her per son, re lat ing to the im por ta ti on,
ex por tat ion, mo ve ment or sto ra ge of go ods.

Chapter 3

CLEARANCE AND OTHER CUSTOMS FORMALITIES

Competent customs offices

3.1. Stan dard

The cus toms shall de sig na te the cus toms of fi ces at
which go ods may be pro du ced or cle a red. In de ter mi ning
the com pe ten ce and lo ca ti on of the se of fi ces and the ir
ho urs of bu si ness, the fac tors to be ta ken into ac co unt shall
inc lu de in par ti cu lar the re qu i re ments of the tra de.

3.2. Stan dard

At the re qu est of the per son con cer ned and for re a sons
de e med va lid by the cus toms, the lat ter shall, sub ject to the
ava i la bi lity of re so ur ces, per form the func ti ons laid down
for the pur po ses of a cus toms pro ce du re and prac ti ce
out si de the de sig na ted ho urs of bu si ness or away from
cus toms of fi ces. Any ex pen ses char ge ab le by the cus toms
shall be li mi ted to the app ro xi ma te cost of the ser vi ces
rend ered.

3.3. Stan dard

Whe re cus toms of fi ces are lo ca ted at a com mon bor der
cros sing, the cus toms ad mi nist ra ti ons con cer ned shall
cor re la te the bu si ness ho urs and the com pe ten ce of tho se
of fi ces.

3.4. Tran si ti o nal stan dard

At com mon bor der cros sings, the cus toms
ad mi nist ra ti ons con cer ned shall, whe ne ver pos sib le,
ope ra te jo int cont rols.

3.5. Tran si ti o nal stan dard

Whe re the cus toms in tend to es tab lish a new cus toms
of fi ce or to con vert an exis ting one at a com mon bor der
cros sing, they shall, whe re ver pos sib le, co o pe ra te with the
ne igh bo u ring cus toms to es tab lish a jux ta po sed cus toms
of fi ce to fa ci li ta te jo int cont rols.

The declarant

(a) Per sons en tit led to act as dec la rant

3.6. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall spe ci fy the con di ti ons un der
which a per son is en tit led to act as dec la rant.

3.7. Stan dard

Any per son ha ving the right to dis po se of the go ods
shall be en tit led to act as dec la rant.

(b) Res pon si bi li ti es of the dec la rant

3.8. Stan dard

The dec la rant shall be held res pon sib le to the cus toms
for the ac cu ra cy of the par ti cu lars gi ven in the go ods
dec la ra ti on and the pa y ment of the du ti es and ta xes.

(c) Rights of the dec la rant

3.9. Stan dard

Be fo re lod ging the go ods dec la ra ti on the dec la rant shall
be al lo wed, un der such con di ti ons as may be laid down by
the cus toms:

(a) to ins pect the go ods; and
(b) to draw samp les.
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3.10. Stan dard

The cus toms shall not re qu i re a se pa ra te go ods
dec la ra ti on in res pect of samp les al lo wed to be drawn
un der cus toms su per vi si on, pro vi ded that such samp les are 
inc lu ded in the go ods dec la ra ti on con cer ning the re le vant
con sign ment.

The goods declaration

(a) Go ods dec la ra ti on for mat and con tents

3.11. Stan dard

The con tents of the go ods dec la ra ti on shall be
presc ri bed by the cus toms. The pa per for mat of the go ods
dec la ra ti on shall con form to the UN-la y o ut key.

For au to ma ted cus toms cle a ran ce pro ces ses, the for mat
of the elect ro ni cally lod ged go ods dec la ra ti on shall be
ba sed on in ter na ti o nal stan dards for elect ro nic in for mat ion 
ex chan ge as presc ri bed in the Cus toms Co o pe ra ti on
Co un cil Re com men da ti ons on in for mat ion tech no logy.

3.12. Stan dard

The cus toms shall li mit the data re qu i red in the go ods
dec la ra ti on to only such par ti cu lars as are de e med
ne ces sa ry for the as sess ment and col lec ti on of du ti es and
ta xes, the com pi la ti on of sta tis tics and the app li ca ti on of
cus toms law.

3.13. Stan dard

Whe re, for re a sons de e med va lid by the cus toms, the
dec la rant does not have all the in for mat ion re qu i red to
make the go ods dec la ra ti on, a pro vi si o nal or in comp le te
go ods dec la ra ti on shall be al lo wed to be lod ged, pro vi ded
that it con ta ins the par ti cu lars de e med ne ces sa ry by the
cus toms and that the dec la rant un der ta kes to comp le te it
wit hin a spe ci fi ed pe ri od.

3.14. Stan dard

If the cus toms re gis ter a pro vi si o nal or in comp le te
go ods dec la ra ti on, the ta riff tre at ment to be ac cor ded to the 
go ods shall not be dif fe rent from that which wo uld have
been ac cor ded had a comp le te and cor rect go ods
dec la ra ti on been lod ged in the first ins tan ce.

The re le a se of the go ods shall not be de la y ed pro vi ded
that any se cu rity re qu i red has been fur nis hed to en su re
col lec ti on of any app li cab le du ti es and ta xes.

3.15. Stan dard

The cus toms shall re qu i re the lodg ment of the ori gi nal
go ods dec la ra ti on and only the mi ni mum num ber of co pi es 
ne ces sa ry.

(b) Do cu ments sup por ting the go ods dec la ra ti on

3.16. Stan dard

In sup port of the go ods dec la ra ti on the cus toms shall
re qu i re only tho se do cu ments ne ces sa ry to per mit cont rol

of the ope rat ion and to en su re that all re qu i re ments re lat ing 
to the app li ca ti on of cus toms law have been comp li ed
with.

3.17. Stan dard

Whe re cer ta in sup por ting do cu ments can not be lod ged
with the go ods dec la ra ti on for re a sons de e med va lid by the 
cus toms, they shall al low pro duc ti on of tho se do cu ments
wit hin a spe ci fi ed pe ri od.

3.18. Tran si ti o nal stan dard

The cus toms shall per mit the lodg ment of sup por ting
do cu ments by elect ro nic me ans.

3.19. Stan dard

The cus toms shall not re qu i re a trans la ti on of the
par ti cu lars of sup por ting do cu ments ex cept when
ne ces sa ry to per mit pro ces sing of the go ods dec la ra ti on.

Lodgment, registration and checking of the goods
declaration

3.20. Stan dard

The cus toms shall per mit the lod ging of the go ods
dec la ra ti on at any de sig na ted cus toms of fi ce.

3.21. Tran si ti o nal stan dard

The cus toms shall per mit the lod ging of the go ods
dec la ra ti on by elect ro nic me ans.

3.22. Stan dard
The go ods dec la ra ti on shall be lod ged du ring the ho urs

de sig na ted by the cus toms.

3.23. Stan dard

Whe re na ti o nal le gis la ti on lays down a time li mit for
lod ging the go ods dec la ra ti on, the time al lo wed shall be
suf fi ci ent to enab le the dec la rant to comp le te the go ods
dec la ra ti on and to ob ta in the sup por ting do cu ments
re qu i red.

3.24. Stan dard

At the re qu est of the dec la rant and for re a sons de e med
va lid by the cus toms, the lat ter shall ex tend the time li mit
presc ri bed for lod ging the go ods dec la ra ti on.

3.25. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall make pro vi si on for the
lod ging and re gis te ring or chec king of the go ods
dec la ra ti on and sup por ting do cu ments pri or to the ar ri val
of the go ods.

3.26. Stan dard

When the cus toms can not re gis ter the go ods
dec la ra ti on, they shall sta te the re a sons to the dec la rant.
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3.27. Stan dard

The cus toms shall per mit the dec la rant to amend the
go ods dec la ra ti on that has al re a dy been lod ged, pro vi ded
that when the re qu est is re ce i ved they have not be gun to
check the go ods dec la ra ti on or to exa mi ne the go ods.

3.28. Tran si ti o nal stan dard

The cus toms shall per mit the dec la rant to amend the
go ods dec la ra ti on if a re qu est is re ce i ved af ter chec king of
the go ods dec la ra ti on has com men ced, if the re a sons gi ven 
by the dec la rant are de e med va lid by the cus toms.

3.29. Tran si ti o nal stan dard

The dec la rant shall be al lo wed to withd raw the go ods
dec la ra ti on and apply for anot her cus toms pro ce du re,
pro vi ded that the re qu est to do so is made to the cus toms
be fo re the go ods have been re le a sed and that the re a sons
are de e med va lid by the cus toms.

3.30. Stan dard

Chec king the go ods dec la ra ti on shall be ef fec ted at the
same time or as soon as pos sib le af ter the go ods
dec la ra ti on is re gis te red.

3.31. Stan dard

For the pur po se of chec king the go ods dec la ra ti on, the
cus toms shall take only such ac ti on as they deem es sen ti al
to en su re comp li an ce with cus toms law.

Special procedures for authorised persons

3.32. Tran si ti o nal stan dard

For aut ho ri sed per sons who meet cri te ria spe ci fi ed by
the cus toms, inc lu ding ha ving an app rop ri a te re cord of
comp li an ce with cus toms re qu i re ments and a sa tis fac to ry
sys tem for ma na ging the ir com mer ci al re cords, the
cus toms shall pro vi de for:

– re le a se of the go ods on the pro vi si on of the mi ni mum
in for mat ion ne ces sa ry to iden ti fy the go ods and per mit the
sub se qu ent comp le ti on of the fi nal go ods dec la ra ti on,

– cle a ran ce of the go ods at the dec la rant’s pre mi ses or
anot her pla ce aut ho ri sed by the cus toms,

– and, in ad di ti on, to the ex tent pos sib le, ot her spe ci al
pro ce du res such as:

= al lo wing a sing le go ods dec la ra ti on for all im ports
or ex ports in a gi ven pe ri od whe re go ods are
im por ted or ex por ted fre qu ently by the same
per son,

= use of the aut ho ri sed per sons’ com mer ci al re cords
to self-as sess the ir duty and tax li a bi lity and,
whe re app rop ri a te, to en su re comp li an ce with
ot her cus toms re qu i re ments,

= al lo wing the lodg ment of the go ods dec la ra ti on by
me ans of an ent ry in the re cords of the aut ho ri sed
per son to be sup por ted sub se qu ently by a
supp le men ta ry go ods dec la ra ti on.

Examination of the goods

(a) Time re qu i red for exa mi na ti on of go ods

3.33. Stan dard

When the cus toms de ci de that go ods dec la red shall be
exa mi ned, this exa mi na ti on shall take pla ce as soon as
pos sib le af ter the go ods dec la ra ti on has been re gis te red.

3.34. Stan dard

When sche du ling exa mi na ti ons, pri o rity shall be gi ven
to the exa mi na ti on of live ani mals and pe ris hab le go ods
and to ot her go ods which the cus toms ac cept are ur gently
re qu i red.

3.35. Tran si ti o nal stan dard

If the go ods must be ins pec ted by ot her com pe tent
aut ho ri ti es and the cus toms also sche du les an exa mi na ti on, 
the cus toms shall en su re that the ins pec ti ons are
co or di na ted and, if pos sib le, car ri ed out at the same time.

(b) Pre sen ce of the dec la rant at exa mi na ti on of go ods

3.36. Stan dard

The cus toms shall con si der re qu ests by the dec la rant to
be pre sent or to be rep re sen ted at the exa mi na ti on of the
go ods. Such re qu ests shall be gran ted un less ex cep ti o nal
cir cums tan ces exist.

3.37. Stan dard

If the cus toms deem it use ful, they shall re qu i re the
dec la rant to be pre sent or to be rep re sen ted at the
exa mi na ti on of the go ods to give them any as sis tan ce
ne ces sa ry to fa ci li ta te the exa mi na ti on.

(c) Samp ling by the cus toms

3.38. Stan dard

Samp les shall be ta ken only whe re de e med ne ces sa ry by 
the cus toms to es tab lish the ta riff desc rip ti on and/or va lue
of go ods dec la red or to en su re the app li ca ti on of ot her
pro vi si ons of na ti o nal le gis la ti on. Samp les drawn shall be
as small as pos sib le.

Errors

3.39. Stan dard

The cus toms shall not im po se subs tan ti al pe nal ti es for
er rors whe re they are sa tis fi ed that such er rors are
inad ver tent and that the re has been no fra u du lent in tent or
gross neg li gen ce. Whe re they con si der it ne ces sa ry to
dis co u ra ge a re pe ti ti on of such er rors, a pe nalty may be
im po sed but shall be no gre a ter than is ne ces sa ry for this
pur po se.
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Release of goods

3.40. Stan dard

Go ods dec la red shall be re le a sed as soon as the cus toms
have exa mi ned them or de ci ded not to exa mi ne them,
pro vi ded that:

– no of fen ce has been fo und,
– the im port or ex port li cen se or any ot her do cu ments

re qu i red have been ac qu i red,
– all per mits re lat ing to the pro ce du re con cer ned have

been ac qu i red, and
– any du ti es and ta xes have been paid or that

app rop ri a te ac ti on has been ta ken to en su re the ir
col lec ti on.

3.41. Stan dard

If the cus toms are sa tis fi ed that the dec la rant will
sub se qu ently ac comp lish all the for ma li ti es in res pect of
cle a ran ce they shall re le a se the go ods, pro vi ded that the
dec la rant pro du ces a com mer ci al or of fi ci al do cu ment
gi ving the main par ti cu lars of the con sign ment con cer ned
and ac cep tab le to the cus toms, and that se cu rity, whe re
re qu i red, has been fur nis hed to en su re col lec ti on of any
app li cab le du ti es and taxes.

3.42. Stan dard

When the cus toms de ci de that they re qu i re la bo ra to ry
analy sis of samp les, de ta i led tech ni cal do cu ments or
ex pert ad vi ce, they shall re le a se the go ods be fo re the
re sults of such exa mi na ti on are known, pro vi ded that any
se cu rity re qu i red has been fur nis hed and pro vi ded they are
sa tis fi ed that the go ods are not sub ject to pro hi bi ti ons or
rest ric ti ons.

3.43. Stan dard

When an of fen ce has been de tec ted, the cus toms shall
not wait for the comp le ti on of ad mi nist ra ti ve or le gal
ac ti on be fo re they re le a se the go ods, pro vi ded that the
go ods are not li ab le to con fis ca ti on or for fe i tu re or to be
ne e ded as evi den ce at some la ter sta ge and that the
dec la rant pays the du ti es and ta xes and fur nis hes se cu rity
to en su re col lec ti on of any ad di ti o nal du ti es and ta xes and
of any pe nal ti es which may be im po sed.

Abandonment or destruction of goods

3.44. Stan dard

When go ods have not yet been re le a sed for home use or
when they have been pla ced un der anot her cus toms
pro ce du re, and pro vi ded that no of fen ce has been de tec ted, 
the per son con cer ned shall not be re qu i red to pay the du ti es 
and ta xes or shall be en tit led to re pa y ment the re of:

– when, at his re qu est, such go ods are aban do ned to the
re ve nue or dest ro y ed or rend ered com mer ci ally va lu e less

un der cus toms cont rol, as the cus toms may de ci de. Any
costs in vol ved shall be bor ne by the per son con cer ned,

– when such go ods are dest ro y ed or ir re co ve rably lost
by ac ci dent or for ce ma je u re, pro vi ded that such
dest ruc ti on or loss is duly es tab lis hed to the sa tis fac ti on of
the cus toms,

– on shor ta ges due to the na tu re of the go ods when such 
shor ta ges are duly es tab lis hed to the sa tis fac ti on of the
cus toms.

Any was te or scrap re ma in ing af ter dest ruc ti on shall be
li ab le, if ta ken into home use or ex por ted, to the du ti es and
ta xes that wo uld be app li cab le to such was te or scrap
im por ted or ex por ted in that sta te.

3.45. Tran si ti o nal stan dard

When the cus toms sell go ods which have not been
dec la red wit hin the time al lo wed or co uld not be re le a sed
alt ho ugh no of fen ce has been dis co ve red, the pro ce eds of
the sale, af ter de duc ti on of any du ti es and ta xes and all
ot her char ges and ex pen ses in cur red, shall be made over to
tho se per sons en tit led to re ce i ve them or, when this is not
pos sib le, held at the ir dis po sal for a spe ci fi ed pe ri od.

Chapter 4

DUTIES AND TAXES

A. Assessment, collection and payment of duties 
and taxes

4.1. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall de fi ne the cir cums tan ces
when li a bi lity to du ti es and ta xes is in cur red.

4.2. Stan dard

The time pe ri od wit hin which the app li cab le du ti es and
ta xes are as ses sed shall be sti pu la ted in na ti o nal
le gis la ti on. The as sess ment shall fol low as soon as
pos sib le af ter the go ods dec la ra ti on is lod ged or the
li a bi lity is ot her wi se in cur red.

4.3. Stan dard

The fac tors on which the as sess ment of du ti es and ta xes
is ba sed and the con di ti ons un der which they are
de ter mi ned shall be spe ci fi ed in na ti o nal le gis la ti on.

4.4. Stan dard

The ra tes of du ti es and ta xes shall be set out in of fi ci al
pub li ca ti ons.

4.5. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall spe ci fy the po int in time to be
ta ken into con si de ra ti on for the pur po se of de ter mi ning the 
ra tes of du ti es and ta xes.

2022 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/25. szám



4.6. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall spe ci fy the met hods that may
be used to pay the du ti es and ta xes.

4.7. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall spe ci fy the per son(s)
res pon sib le for the pa y ment of du ti es and ta xes.

4.8. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall de ter mi ne the due date and the 
pla ce whe re pa y ment is to be made.

4.9. Stan dard

When na ti o nal le gis la ti on spe ci fi es that the due date
may be af ter the re le a se of the go ods, that date shall be at
le ast 10 days af ter the re le a se. No in ter est shall be char ged
for the pe ri od bet we en the date of re le a se and the due date.

4.10. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall spe ci fy the pe ri od wit hin
which the cus toms may take le gal ac ti on to col lect du ti es
and ta xes not paid by the due date.

4.11. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall de ter mi ne the rate of in ter est
char ge ab le on amo unts of du ti es and ta xes that have not
been paid by the due date and the con di ti ons of app li ca ti on
of such in ter est.

4.12. Stan dard

When the du ti es and ta xes have been paid, a re ce ipt
cons ti tu ting pro of of pa y ment shall be is su ed to the pa y er,
un less the re is ot her evi den ce cons ti tu ting pro of of
pa y ment.

4.13. Tran si ti o nal stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall spe ci fy a mi ni mum va lue
and/or a mi ni mum amo unt of du ti es and ta xes be low which 
no du ti es and ta xes will be col lec ted.

4.14. Stan dard

If the cus toms find that er rors in the go ods dec la ra ti on or 
in the as sess ment of the du ti es and ta xes will ca u se or have
ca u sed the col lec ti on or re co ve ry of an amo unt of du ti es
and ta xes less than that le gally char ge ab le, they shall
cor rect the er rors and col lect the amo unt un der pa id.
Ho we ver, if the amo unt in vol ved is less than the mi ni mum
amo unt spe ci fi ed in na ti o nal le gis la ti on, the cus toms shall
not col lect or re co ver that amo unt.

B. Deferred payment of duties and taxes

4.15. Stan dard

Whe re na ti o nal le gis la ti on pro vi des for the de fer red
pa y ment of du ti es and ta xes, it shall spe ci fy the con di ti ons
un der which such fa ci lity is al lo wed.

4.16. Stan dard

De fer red pa y ment shall be al lo wed wit ho ut in ter est
char ges to the ex tent pos sib le.

4.17. Stan dard

The pe ri od for de fer red pa y ment of du ti es and ta xes
shall be at le ast 14 days.

C. Repayment of duties and taxes

4.18. Stan dard

Re pa y ment shall be gran ted whe re it is es tab lis hed that
du ti es and ta xes have been over char ged as a re sult of an
er ror in the ir as sess ment.

4.19. Stan dard

Re pa y ment shall be gran ted in res pect of im por ted or
ex por ted go ods which are fo und to have been de fec ti ve or
ot her wi se not in ac cor dan ce with the ag re ed spe ci fi ca ti ons
at the time of im por ta ti on or ex por tat ion and are ret ur ned
eit her to the supp li er or to anot her per son de sig na ted by the 
supp li er, sub ject to the fol lo wing con di ti ons:

– the go ods have not been wor ked, re pa i red or used in
the co unt ry of im por ta ti on, and are re-ex por ted wit hin a
re a so nab le time,

– the go ods have not been wor ked, re pa i red or used in
the co unt ry to which they were ex por ted, and are
re-im por ted wit hin a re a so nab le time.

Use of the go ods shall, ho we ver, not hin der the
re pa y ment if such use was in dis pen sab le to dis co ver the
de fects or ot her cir cums tan ces which ca u sed the
re-ex por tat ion or re-im por ta ti on of the go ods.

As an al ter na ti ve to re-ex por tat ion or re-im por ta ti on, the 
go ods may be aban do ned to the re ve nue or dest ro y ed or
rend ered com mer ci ally va lu e less un der cus toms cont rol,
as the cus toms may de ci de. Such aban don ment or
dest ruc ti on shall not en ta il any cost to the re ve nue.

4.20. Tran si ti o nal stan dard

Whe re per mis si on is gi ven by the cus toms for go ods
ori gi nally dec la red for a cus toms pro ce du re with pa y ment
of du ti es and ta xes to be pla ced un der anot her cus toms
pro ce du re, re pa y ment shall be made of any du ti es and
ta xes char ged in ex cess of the amo unt due un der the new
pro ce du re.

4.21. Stan dard

De ci si ons on cla ims for re pa y ment shall be re a ched, and 
no ti fi ed in wri ting to the per sons con cer ned, wit ho ut
un due de lay, and re pa y ment of amo unts over char ged shall
be made as soon as pos sib le af ter the ve ri fi ca ti on of cla ims.

4.22. Stan dard

Whe re it is es tab lis hed by the cus toms that the
over char ge is a re sult of an er ror on the part of the cus toms
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in as ses sing the du ti es and ta xes, re pa y ment shall be made
as a mat ter of pri o rity.

4.23. Stan dard

Whe re time li mits are fi xed be y ond which cla ims for
re pa y ment will not be ac cep ted, such li mits shall be of
suf fi ci ent du ra ti on to take ac co unt of the dif fe ring
cir cums tan ces per ta i ning to each type of case in which
re pa y ment may be gran ted.

4.24. Stan dard

Re pa y ment shall not be gran ted if the amo unt in vol ved
is less than the mi ni mum amo unt spe ci fi ed in na ti o nal
le gis la ti on.

Chapter 5

SECURITY

5.1. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall enu me ra te the ca ses in which
se cu rity is re qu i red and shall spe ci fy the forms in which
se cu rity is to be pro vi ded.

5.2. Stan dard

The cus toms shall de ter mi ne the amo unt of se cu rity.

5.3. Stan dard

Any per son re qu i red to pro vi de se cu rity shall be
al lo wed to cho o se any form of se cu rity pro vi ded that it is
ac cep tab le to the cus toms.

5.4. Stan dard

Whe re na ti o nal le gis la ti on pro vi des, the cus toms shall
not re qu i re se cu rity when they are sa tis fi ed that an
ob li ga ti on to the cus toms will be ful fil led.

5.5. Stan dard

When se cu rity is re qu i red to en su re that the ob li ga ti ons
ari sing from a cus toms pro ce du re will be ful fil led, the
cus toms shall ac cept a ge ne ral se cu rity, in par ti cu lar from
dec la rants who re gu larly dec la re go ods at dif fe rent of fi ces
in the cus toms ter ri to ry.

5.6. Stan dard

Whe re se cu rity is re qu i red, the amo unt of se cu rity to be
pro vi ded shall be as low as pos sib le and, in res pect of the
pa y ment of du ti es and ta xes, shall not ex ce ed the amo unt
po ten ti ally char ge ab le.

5.7. Stan dard

Whe re se cu rity has been fur nis hed, it shall be
dis char ged as soon as pos sib le af ter the cus toms are
sa tis fi ed that the ob li ga ti ons un der which the se cu rity was
re qu i red have been duly ful fil led.

Chapter 6

CUSTOMS CONTROL

6.1. Stan dard

All go ods, inc lu ding me ans of trans port, which en ter or
le a ve the cus toms ter ri to ry, re gard less of whet her they are
li ab le to du ti es and ta xes, shall be sub ject to cus toms cont -
rol.

6.2. Stan dard

Cus toms cont rol shall be li mi ted to that ne ces sa ry to en -
su re comp li an ce with the cus toms law.

6.3. Stan dard

In the app li ca ti on of cus toms cont rol, the cus toms shall
use risk ma na ge ment.

6.4. Stan dard

The cus toms shall use risk analy sis to de ter mi ne which
per sons and which go ods, inc lu ding me ans of trans port,
sho uld be exa mi ned and the ex tent of the exa mi na ti on.

6.5. Stan dard

The cus toms shall adopt a comp li an ce me a su re ment
stra tegy to sup port risk ma na ge ment.

6.6. Stan dard

Cus toms cont rol sys tems shall inc lu de au dit-ba sed cont -
rols.

6.7. Stan dard

The cus toms shall seek to co o pe ra te with ot her cus toms
ad mi nist ra ti ons and seek to conc lu de mu tu al ad mi nist ra ti -
ve as sis tan ce ag re e ments to en han ce cus toms cont rol.

6.8. Stan dard

The cus toms shall seek to co o pe ra te with the tra de and
seek to conc lu de me mo ran da of un ders tan ding to en han ce
cus toms cont rol.

6.9. Tran si ti o nal stan dard

The cus toms shall use in for mat ion tech no logy and
elect ro nic com mer ce to the gre a test pos sib le ex tent to en -
han ce cus toms cont rol.

6.10. Stan dard

The cus toms shall eva lu a te tra ders’ com mer ci al sys tems 
whe re tho se sys tems have an im pact on cus toms
ope rat ions to en su re comp li an ce with cus toms
re qu i re ments.
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Chapter 7

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

7.1. Stan dard

The cus toms shall apply in for mat ion tech no logy to
sup port cus toms ope rat ions, whe re it is cost-ef fec ti ve and
ef fi ci ent for the cus toms and for the tra de. The cus toms
shall spe ci fy the con di ti ons for its app li ca ti on.

7.2. Stan dard

When int ro du cing com pu ter app li ca ti ons, the cus toms
shall use re le vant in ter na ti o nally ac cep ted stan dards.

7.3. Stan dard

The int ro duc ti on of in for mat ion tech no logy shall be
car ri ed out in con sul ta ti on with all re le vant par ti es di rectly
af fec ted, to the gre a test ex tent pos sib le.

7.4. Stan dard

New or re vi sed na ti o nal le gis la ti on shall pro vi de for:
– elect ro nic com mer ce met hods as an al ter na ti ve to

pap er-ba sed do cu men ta ry re qu i re ments,
– elect ro nic as well as pap er-ba sed aut hen ti ca ti on

met hods,
– the right of the cus toms to re ta in in for mat ion for the ir

own use and, as app rop ri a te, to ex chan ge such in for mat ion 
with ot her cus toms ad mi nist ra ti ons and all ot her le gally
app ro ved par ti es by me ans of elect ro nic com mer ce
tech ni qu es.

Chapter 8

RELATIONSHIP BETWEEN THE CUSTOMS 
AND THIRD PARTIES

8.1. Stan dard

Per sons con cer ned shall have the cho i ce of tran sac ting
bu si ness with the cus toms eit her di rectly or by de sig na ting
a third party to act on the ir be half.

8.2. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall set out the con di ti ons un der
which a per son may act for and on be half of anot her per son 
in de al ing with the cus toms and shall lay down the li a bi lity
of third par ti es to the cus toms for du ti es and ta xes and for
any ir re gu la ri ti es.

8.3. Stan dard

The cus toms tran sac ti ons whe re the per son con cer ned
elects to do bu si ness on his own ac co unt shall not be
tre a ted less fa vo u rably or be sub ject to more strin gent
re qu i re ments than tho se cus toms tran sac ti ons which are
hand led for the per son con cer ned by a third party.

8.4. Stan dard

A per son de sig na ted as a third party shall have the same
rights as the per son who de sig na ted him in tho se matt ers
re la ted to tran sac ting bu si ness with the cus toms.

8.5. Stan dard

The cus toms shall pro vi de for third par ti es to par ti ci pa te 
in the ir for mal con sul ta ti ons with the tra de.

8.6. Stan dard

The cus toms shall spe ci fy the cir cums tan ces un der
which they are not pre pa red to tran sact bu si ness with a
third party.

8.7. Stan dard

The cus toms shall give writ ten no ti fi ca ti on to the third
party of a de ci si on not to tran sact bu si ness.

Chapter 9

INFORMATION, DECISIONS AND RULINGS
SUPPLIED BY THE CUSTOMS

A. Information of general application

9.1. Stan dard

The cus toms shall en su re that all re le vant in for mat ion of 
ge ne ral app li ca ti on per ta i ning to cus toms law is re a dily
ava i lab le to any in ter es ted per son.

9.2. Stan dard

When in for mat ion that has been made ava i lab le must be
amen ded due to chan ges in cus toms law, ad mi nist ra ti ve
ar ran ge ments or re qu i re ments, the cus toms shall make the
re vi sed in for mat ion re a dily ava i lab le suf fi ci ently in
ad van ce of the ent ry into for ce of the chan ges to enab le
in ter es ted per sons to take ac co unt of them, un less ad van ce
no ti ce is prec lu ded.

9.3. Tran si ti o nal stan dard

The cus toms shall use in for mat ion tech no logy to
en han ce the pro vi si on of in for mat ion.

B. Information of a specific nature

9.4. Stan dard

At the re qu est of the in ter es ted per son, the cus toms shall 
pro vi de, as qu ickly and as ac cu ra tely as pos sib le,
in for mat ion re lat ing to the spe ci fic matt ers ra i sed by the
in ter es ted per son and per ta i ning to cus toms law.

9.5. Stan dard

The cus toms shall supply not only the in for mat ion
spe ci fi cally re qu es ted but also any ot her per ti nent
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in for mat ion which they con si der the in ter es ted per son
sho uld be made awa re of.

9.6. Stan dard

When the cus toms supply in for mat ion, they shall en su re 
that they do not di vul ge de ta ils of a pri va te or con fi den ti al
na tu re af fec ting the cus toms or third par ti es un less such
disc lo su re is re qu i red or aut ho ri sed by na ti o nal le gis la ti on.

9.7. Stan dard

When the cus toms can not supply in for mat ion free of
char ge, any char ge shall be li mi ted to the app ro xi ma te cost
of the ser vi ces rend ered.

C. Decisions and rulings

9.8. Stan dard

At the writ ten re qu est of the per son con cer ned, the
cus toms shall no ti fy the ir de ci si on in wri ting wit hin a
pe ri od spe ci fi ed in na ti o nal le gis la ti on. Whe re the de ci si on 
is ad ver se to the per son con cer ned, the re a sons shall be
gi ven and the right of ap pe al ad vi sed.

9.9. Stan dard

The cus toms shall is sue bin ding ru lings at the re qu est of
the in ter es ted per son, pro vi ded that the cus toms have all
the in for mat ion they deem ne ces sa ry.

Chapter 10

APPEALS IN CUSTOMS MATTERS

A. Right of appeal

10.1. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall pro vi de for a right of ap pe al in
cus toms matt ers.

10.2. Stan dard

Any per son who is di rectly af fec ted by a de ci si on or
omis si on of the cus toms shall have a right of ap pe al.

10.3. Stan dard

The per son di rectly af fec ted by a de ci si on or omis si on
of the cus toms shall be gi ven, af ter ha ving made a re qu est
to the cus toms, the re a sons for such de ci si on or omis si on
wit hin a pe ri od spe ci fi ed in na ti o nal le gis la ti on. This may
or may not re sult in an ap pe al.

10.4. Stan dard

Na ti o nal le gis la ti on shall pro vi de for the right of an
ini ti al ap pe al to the cus toms.

10.5. Stan dard

Whe re an ap pe al to the cus toms is dis mis sed, the
ap pel lant shall have the right of a furt her ap pe al to an
aut ho rity in de pen dent of the cus toms ad mi nist ra ti on.

10.6. Stan dard

In the fi nal ins tan ce, the ap pel lant shall have the right of
ap pe al to a ju di ci al aut ho rity.

B. Form and grounds of appeal

10.7. Stan dard

An ap pe al shall be lod ged in wri ting and shall sta te the
gro unds on which it is be ing made.

10.8. Stan dard

A time li mit shall be fi xed for the lodg ment of an ap pe al
aga inst a de ci si on of the cus toms and it shall be such as to
al low the ap pel lant suf fi ci ent time to stu dy the con tes ted
de ci si on re fer red to in Chap ter 10.2. and to pre pa re an
ap pe al.

10.9. Stan dard

Whe re an ap pe al is to the cus toms they shall not, as a
mat ter of co ur se, re qu i re that any sup por ting evi den ce be
lod ged to get her with the ap pe al but shall, in app rop ri a te
cir cums tan ces, al low a re a so nab le time for the lodg ment of 
such evi den ce.

C. Consideration of appeal

10.10. Stan dard

The cus toms shall give its ru ling upon an ap pe al and
writ ten no ti ce the re of to the ap pel lant as soon as pos sib le.

10.11. Stan dard

Whe re an ap pe al to the cus toms is dis mis sed, the
cus toms shall set out the re a sons the re for in wri ting and
shall ad vi se the ap pel lant of his right to lod ge any furt her
ap pe al with an ad mi nist ra ti ve or in de pen dent aut ho rity and 
of any time li mit for the lod ge ment of such ap pe al.

10.12. Stan dard

Whe re an ap pe al is al lo wed, the cus toms shall put the ir
de ci si on or the ru ling of the in de pen dent or ju di ci al
aut ho rity into ef fect as soon as pos sib le, ex cept in ca ses
whe re the cus toms ap pe al aga inst the ru ling.

Módosító Jegyzõkönyv a vámeljárások
egyszerûsítésérõl és összehangolásáról szóló

nemzetközi egyezményhez

(Kelt Brüsszelben, 1999. június 26-án)

A vám eljá rások egy sze rû sí té sé rõl és össze han go lá sá ról
 szóló (Ki o tó ban, 1973. má jus 18-án meg kö tött és 1974.
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szep tem ber 25-én ha tály ba lé pett), a Vám együtt mû kö dé si
Ta nács (a továb biak ban: a Ta nács) égi sze alatt lét re ho zott
nem zet kö zi egyez mény (a továb biak ban: az Egyez mény)
Szer zõ dõ Fe lei,

fi gye lem be véve, hogy az aláb bi cé lok el éré se ér de ké -
ben, va gyis:

– a vám eljá rások és a gya kor lat te kin te té ben a Szer zõ -
dõ Fe lek kö zött fenn ál ló el té ré sek ki kü szö bö lé se, me lyek
aka dá lyoz hat ják a nem zet kö zi ke res ke del met és a nem zet -
kö zi for gal mat egyéb te rü le te ken,

– a nem zet kö zi ke res ke de lem és a vám szer vek ré szé rõl
a vám eljá rások és a gya kor lat könnyí té se, egy sze rû sí té se
és össze han go lá sa irán ti igény meg va ló sí tá sa,

– a vám el len õr zés re vo nat ko zó meg fe le lõ nor mák biz -
to sí tá sa, és

– a vám szer vek al kal mas sá té te le a ke res ke de lem ben és 
az ad mi niszt ra tív mód sze rek ben, az el já rá sok ban be kö vet -
ke zõ je len tõ sebb vál to zá sok ra tör té nõ vá lasz adás ra,
az Egyez ményt mó do sí ta ni kell,

fi gye lem be véve to váb bá, hogy a mó do sí tott Egyez -
mény nek

– biz to sí ta nia kell az egy sze rû sí tés re és össze han go lás -
ra vo nat ko zó alap el vek kö te le zõ ér vé nyét a mó do sí tott
Egyez mény Szer zõ dõ Fe lei te kin te té ben,

– biz to sí ta nia szük sé ges a meg fe le lõ és ered mé nyes el -
len õr zé si mód sze rek kel tá mo ga tott ha té kony el já rást a
vám szer vek ré szé re,

– le he tõ vé kell ten nie a vám eljá rások és a gya kor lat
ma gas fokú egy sze rû sí té sét és össze han go lá sát, amely a
Ta nács egyik leg fon to sabb cél ja, és amely je len tõs mér ték -
ben hoz zá já rul a nem zet kö zi ke res ke de lem egy sze rû sí té -
sé hez,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Az Egyez mény pre am bu lu ma és cik kei az e jegy zõ -
könyv I. füg ge lé ké ben rög zí tett szö veg nek meg fele lõen
mó do sul nak.

2. cikk

Az Egyez mény mel lék le te i nek he lyé be az e jegy zõ -
könyv II. füg ge lé ké ben ta lál ha tó ál ta lá nos mel lék let és a
III. füg ge lé ké ben sze rep lõ spe ci á lis mel lék le tek lép nek.

3. cikk

(1) Az Egyez mény mind egyik Szer zõ dõ Fele be je lent -
he ti, hogy e jegy zõ köny vet – be le ért ve az I. és a II. füg ge -
lé ke ket is – ma gá ra néz ve kö te le zõ ér vé nyû nek el fo gad ja:

a) alá írás sal, a meg erõ sí tés fenn tar tá sa nél kül;

b) a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val, az alá írást köve tõen
meg erõ sí tõ ok irat le tét be he lye zé sé vel; vagy

c) csat la ko zás sal.

(2) E jegy zõ könyv a Ta nács szék he lyén, Brüsszel ben az 
Egyez mény Szer zõ dõ Fe lei szá má ra 2000. jú ni us 30-ig
alá írás ra nyit va áll. Ezen idõ pon tot köve tõen csat la ko zás ra 
áll nyit va.

(3) E jegy zõ könyv az I. és a II. füg ge lé ket is be le ért ve
há rom hó nap pal azt köve tõen lép ha tály ba, mi u tán negy -
ven Szer zõ dõ Fél az utó la gos meg erõ sí tés fenn tar tá sa nél -
kül alá ír ta a jegy zõ köny vet, vagy a meg erõ sí tõ, il let ve a
csat la ko zá si ok ira tot le tét be he lyez te.

(4) Mi u tán az 1. be kez dés nek meg fele lõen negy ven
Szer zõ dõ Fél ki fe jez te egyet ér té sét az zal, hogy a jegy zõ -
köny vet ma gá ra néz ve kö te le zõ ér vé nyû nek el fo gad ja, az
Egyez mény egyes Szer zõ dõ Fe lei már csak e jegy zõ könyv
ré sze se i ként fo gad hat ják el az Egyez mény mó do sí tá sa it.
E Szer zõ dõ Fe lek szá má ra a jegy zõ könyv há rom hó nap pal
azt köve tõen lép ha tály ba, mi u tán azt a meg erõ sí tés fenn -
tar tá sa nél kül alá ír ták, il let ve a meg erõ sí tõ vagy a csat la -
ko zá si ok ira tot le tét be he lyez ték.

4. cikk

Az Egyez mény bár me lyik Szer zõ dõ Fele, ha ma gá ra
néz ve e jegy zõ köny vet kö te le zõ ér vé nyû nek el is me ri, a
III. füg ge lék bár mely spe ci á lis mel lék le tét, vagy bár me -
lyik fe je ze tét is el fo gad hat ja, és a Ta nács fõ tit ká rát ér te sí -
te nie kell az el fo ga dás ról, a fenn tar tá sa i ról az egyes el já rá -
sok te kin te té ben.

5. cikk

E jegy zõ könyv hatályba lépését köve tõen a Ta nács fõ tit -
ká ra nem fo gad el sem mi lyen meg erõ sí tõ vagy az Egyez -
mény hez való csat la ko zás ról ki ál lí tott ok ira tot.

6. cikk

E jegy zõ könyv Szer zõ dõ Fe lei vi szony la tá ban e jegy zõ -
könyv és füg ge lé kei az Egyez mény he lyé be lép nek.

7. cikk

E jegy zõ könyv le té te mé nye se a Ta nács fõ tit ká ra, aki
e jegy zõ könyv I. füg ge lé ke 19. cik ké nek meg fele lõen tel -
je sí ti fel ada tát.
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8. cikk

E jegy zõ könyv 1999. jú ni us 26. nap já tól nyit va áll alá -
írás ra az Egyez mény Szer zõ dõ Fe lei elõtt a Ta nács
brüssze li szék he lyén.

9. cikk

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Alap ok má nya
102. cik ké nek meg fele lõen a Ta nács fõ tit ká rá nak fel ké ré -
sé re e jegy zõ köny vet és füg ge lé ke it az Egye sült Nem ze tek 
Tit kár sá gá nál nyil ván tar tás ba kell ven ni.

Fen ti ek hi te lé ül az erre kel lõ en fel jo go sí tott meg ha tal -
ma zot tak alá ír ták az Egyez ményt.

Kelt Brüsszel ben, az 1999. év jú ni us ha vá nak hu szon -
ha to dik nap ján, fran cia és an gol nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les, egy ere de ti pél dány ban, me lyet a Ta nács
fõ tit ká rá nál le tét be he lyez nek, aki e jegy zõ könyv I. füg ge -
lé ke 8. cik ké nek 1. be kez dé se sze rint va la mennyi érin tett -
nek hi te les má so la tot küld.

I. Függelék

Nemzetközi Egyezmény a vámeljárások
egyszerûsítésérõl és összehangolásáról

(módosított)

Preambulum

A Vám együtt mû kö dé si Ta nács égi sze alatt lét re ho zott
ezen Egyez mény Szer zõ dõ Fe lei,

tö re ked ve a Szer zõ dõ Fe lek vám eljá rásai és gya kor la ta
kö zött fenn ál ló, a nem zet kö zi ke res ke del met és egyéb
nem zet kö zi cse re for gal mat aka dá lyo zó el té ré sek ki kü szö -
bö lé sé re,

at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy a vám eljá rások és a
gya kor lat egy sze rû sí té sé vel és össze han go lá sá val, va la -
mint a nem zet kö zi együtt mû kö dés elõ se gí té sé vel ha té ko -
nyan hoz zá já rul ja nak a ke res ke de lem és a ke res ke del mi
for ga lom fej lõ dé sé hez,

meg ál la pít va, hogy a nem zet kö zi ke res ke de lem egy sze -
rû sí té se ré vén je len tõs elõ nyök ér he tõk el a vám el len õr -
zés re vo nat ko zó nor mák ve szé lyez te té se nél kül,

fel is mer ve, hogy ezen egy sze rû sí tés és össze han go lás
kü lö nö sen az aláb bi alap el vek al kal ma zá sá val va ló sít ha tó
meg:

– a vám eljá rások és a gya kor lat fo lya ma tos kor sze rû sí -
té sét cél zó prog ra mok meg va ló sí tá sa és a ha té kony ság, va -
la mint a ha tás fok nö ve lé se,

– a vám eljá rások és a gya kor lat ki szá mít ha tó, kö vet ke -
ze tes és át te kint he tõ mó don tör té nõ al kal ma zá sa,

– az ér de kelt fe lek nek min den – a vá mot érin tõ tör -
vényekre, ren de le tek re, ad mi niszt ra tív irány el vek re, vám -
eljá rásokra és a gya kor lat ra vo nat ko zó – szük sé ges in for -
má ci ó val való el lá tá sa,

– a kor sze rû tech ni kák, úgy mint a koc ká zat elem zés és
az au di tált el len õr zés, va la mint az in for ma ti kai tech no ló -
gi ák le he tõ leg szé le sebb körû al kal ma zá sá nak el fo ga dá sa,

– szük ség sze rint más nem ze ti ha tó sá gok kal, a vám -
igaz ga tás sal és a ke res ke del mi szer ve ze tek kel tör té nõ
együtt mû kö dés,

– a meg fe le lõ nem zet kö zi elõ írások al kal ma zá sa,
– könnyen el ér he tõ ad mi niszt ra tív és jogi fe lül vizs gá -

la ti el já rá sok biz to sí tá sa az érin tett fe lek ré szé re,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a fen ti cél ki tû zé se ket és alap -
el ve ket ma gá ba fog la ló nem zet kö zi ok mány, amely nek al -
kal ma zá sát a Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják, a vám eljá rások és a 
gya kor lat nagy fo kú egy sze rû sí té sé hez és össze han go lá sá -
hoz ve zet, amely a Vám együtt mû kö dé si Ta nács alap ve tõ
cél ja, nagy mér ték ben hoz zá já rul ez zel a nem zet kö zi ke res -
ke de lem könnyí té sé hez,

meg ál la pod tak az aláb bi ak ban:

I. Fejezet

Meghatározások

1. cikk

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban:
a) ,,kö te le zõ ren del ke zés”: ren del ke zés, amely nek a

be ve ze té se el is mer ten szük sé ges a vám eljá rások és a gya -
kor lat egy sze rû sí té sé nek és össze han go lá sá nak el éré sé -
hez;

b) ,,át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés”: ren del ke zés az ál -
ta lá nos mel lék let ben, amely nek be ve ze té sé hez hosszabb
idõ en ge dé lye zett;

c) ,,aján lott gya kor lat”: el is mert ren del ke zés a spe ci á lis 
mel lék le tek egyi ké ben, és az a gya kor lat, amely nek a le he -
tõ leg szé le sebb körû al kal ma zá sa kí vá na tos;

d) ,,nem ze ti jog sza bá lyok”: a Szer zõ dõ Fél ille té kes
ha tó sá gai ál tal meg ál la pí tott tör vények, ren de le tek és
egyéb in téz ke dé sek, ame lye ket az érin tett Szer zõ dõ Fél
egész te rü le tén al kal maz ni kell vagy olyan ha tá lyos szer -
zõ dé sek, ame lyek e Fél re néz ve kö te le zõ ek;

e) ,,ál ta lá nos mel lék let”: jogi ren del ke zé sek azon cso -
port ja, amely ezen Egyez mény ben em lí tett min den vám -
eljá rásra és gya kor lat ra al kal maz ha tó;

f) ,,spe ci á lis mel lék let”: jogi ren del ke zé sek azon cso -
port ja, amely ezen Egyez mény ben em lí tett egy vagy több
vám eljá rásra és gya kor lat ra al kal maz ha tó;

g) ,,irány mu ta tá sok”: az ál ta lá nos mel lék let ben, a spe -
ci á lis mel lék le tek ben és fe je ze te i ben sze rep lõ ren del ke zé -
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sek ma gya rá za tai, ame lyek a kö te le zõ ren del ke zé sek, az
át me ne ti kö te le zõ ren del ke zé sek és az aján lott gya kor lat
al kal ma zá sá nál kö ve ten dõ le het sé ges irá nyo kat tün tet nek
fel, és ame lyek kü lö nö sen a ja va solt gya kor lat le írá sát, il -
let ve a je len tõ sebb egy sze rû sí té si pél dák aján lá sát tar tal -
maz zák;

h) ,,ál lan dó tech ni kai bi zott ság”: a Ta nács ál lan dó
tech ni kai bi zott sá ga;

i) ,,Ta nács”: az a szer ve zet, ame lyet a Vám együtt mû -
kö dé si Ta ná csot lét re ho zó, 1950. de cem ber 15-én,
Brüsszel ben kö tött egyez mény ho zott lét re;

j) ,,vám- vagy gaz da sá gi unió”: ál la mok ál tal lét re ho -
zott és azok ból álló unió, amely ille té kes ezen ál la mok ra
kö te le zõ ér vé nyû jog sza bályt el fo gad ni az Egyez mény tár -
gyát ké pe zõ ügyek ben és ille té kes ezen Egyez mény alá írá -
sá ról, meg erõ sí té sé rõl, il let ve az ah hoz tör té nõ csat la ko -
zás ról bel sõ el já rá si sza bá lya i nak meg fele lõen dön te ni.

II. Fejezet

HATÁLY ÉS SZERKEZET

Az Egyezmény hatálya

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják a vám eljá rások egy sze rû sí -
té sé nek és össze han go lá sá nak elõ moz dí tá sát, és en nek ér -
de ké ben ezen Egyez mény ál tal elõ írt ke re tek kö zött iga -
zod nak az Egyez mény mel lék le te i ben sze rep lõ kö te le zõ
ren del ke zé sek hez, át me ne ti kö te le zõ ren del ke zé sek hez és
az aján lott gya kor lat hoz. Mind azon ál tal sem mi sem gá tol -
ja a Szer zõ dõ Fe le ket az Egyez mény ben elõ írt nál na gyobb
ked vez mény nyúj tá sá ban; aján la tos, hogy mind egyik
Szer zõ dõ Fél a le he tõ leg na gyobb mér ték ben nyújt son
ilyen ked vez mé nye ket.

3. cikk

Ezen Egyez mény ren del ke zé sei nem zár ják ki a nem ze ti 
jog sza bá lyok al kal ma zá sát a vám el len õr zés tár gyát ké pe -
zõ áruk ra vo nat ko zó ti lal mak, kor lá to zá sok te kin te té ben.

Az Egyezmény szerkezete

4. cikk

(1) Az Egyez mény a törzs rész bõl, az ál ta lá nos mel lék -
let bõl és a spe ci á lis mel lék le tek bõl áll.

(2) Je len Egyez mény ál ta lá nos mel lék le te és min den
egyes spe ci á lis mel lék le te fõ sza bály ként fe je ze tek re ta go -
ló dik, ame lyek az aláb bi a kat tar tal maz zák:

a) a fo ga lom meg ha tá ro zá so kat, és

b) a kö te le zõ ren del ke zé se ket, ame lyek kö zül né hány
az ál ta lá nos mel lék let ben át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés.

(3) Va la mennyi spe ci á lis mel lék let az aján lott gya kor la -
tot is tar tal maz za.

(4) Va la mennyi mel lék let hez irány mu ta tá sok tar toz nak, 
ame lyek szö ve ge a Szer zõ dõ Fe lek re néz ve nem kö te le zõ.

5. cikk

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban a Szer zõ dõ Fél ál tal
kö te le zõ en el fo ga dott spe ci á lis mel lék le tek és azok fe je ze -
tei ezen Szer zõ dõ Fél te kin te té ben az Egyez mény szer ves
ré szét ké pe zik, és a Szer zõ dõ Fe let érin tõ, az Egyez mény re 
tör té nõ bár mely hi vat ko zást úgy kell te kin te ni, mint egy út -
tal e mel lék le tek re és fe je ze tek re tör té nõ hi vat ko zást.

III. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY KEZELÉSE

Intézõbizottság

6. cikk

(1) In té zõ bi zott ság ala kul ezen Egyez mény vég re haj tá -
sá nak vizs gá la ta és min den, az ér tel me zés és al kal ma zás
egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dés, va la -
mint min den ja va solt mó do sí tás ta nul má nyo zá sa cél já ból.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek tag jai az in té zõ bi zott ság nak.

(3) A 8. cikk nek meg fele lõen ezen Egyez mény Szer zõ -
dõ Fe lé vé vá lás fel té te le it tel je sí tõ Fél ré szé rõl vagy a Ke -
res ke del mi Vi lág szer ve zet bár me lyik tag ja ré szé rõl az ille -
té kes ad mi niszt ra tív szer ve zet jo go sult meg fi gye lõi mi nõ -
ség ben részt ven ni az in té zõ bi zott ság ülé se in. A meg fi gye -
lõk stá tu szát és jo ga it a Ta nács ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.
Ezek a jo gok a ha tá ro zat hatályba lépését meg elõ zõ en nem
gya ko rol ha tók.

(4) Az in té zõ bi zott ság fel kér he ti bár mely nem zet kö zi,
kor mány za ti és nem kor mány za ti szer ve zet kép vi se lõ jét az 
in té zõ bi zott ság ülé se in meg fi gye lõi mi nõ ség ben tör té nõ
rész vé tel re.

(5) Az in té zõ bi zott ság:
a) a Szer zõ dõ Fe lek szá má ra aján lást fo gal maz meg
(i) ezen Egyez mény törzs ré szé nek mó do sí tá sá ra,
(ii) az ál ta lá nos mel lék let, a spe ci á lis mel lék le tek és

azok fe je ze tei mó do sí tá sá ra, az ál ta lá nos mel lék let be új fe -
je ze tek fel vé te lé re, és

(iii) új spe ci á lis mel lék le tek csa to lá sá ra, va la mint új fe -
je ze tek fel vé te lé re a spe ci á lis mel lék le tek be;

b) ha tá roz hat az aján lott gya kor lat mó do sí tá sá ról vagy
a 16. cikk nek meg fele lõen új aján lott gya kor lat fel vé te lé -
rõl a spe ci á lis mel lék le tek be vagy azok fe je ze te i be;
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c) fi gye lem mel kí sé ri az Egyez mény ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sát a 13. cikk (4) be kez dé sé nek meg fele lõen;

d) fe lül vizs gál ja és kor sze rû sí ti az irány mu ta tá so kat;

e) fi gye lem mel kí sér min den egyéb, az Egyez ménnyel
kap cso la tos és ha tás kö ré be tar to zó kér dést;

f) ha tá ro za ta i ról tá jé koz tat ja az ál lan dó tech ni kai bi -
zott sá got és a Ta ná csot.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ad mi niszt ra tív szer vei
köz lik a Ta nács fõ tit ká rá val e cikk (5) a), b), c) vagy d) be -
kez dé se i re vo nat ko zó ja vas la ta i kat és azok in do kát, va la -
mint az in té zõ bi zott ság ülé se i nek na pi ren di pont jai közé
fel ven ni ja va solt téma irán ti ké rést. A Ta nács fõ tit ká rá nak
a ja vas la to kat a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei és e cikk
(2), (3) és (4) be kez dé se i ben em lí tett meg fi gye lõk tu do má -
sá ra kell hoz nia.

(7) Az in té zõ bi zott ság éven te leg alább egy szer ülé se zik. 
Éven te el nö köt és el nök he lyet test vá laszt. A Ta nács fõ tit -
ká ra kül di el a meg hí vót, va la mint a ter ve zett na pi ren di
pon to kat az in té zõ bi zott ság ülé se elõtt leg alább hat hét tel a 
Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i hez és e cikk (2), (3) és
(4) be kez dé se i ben em lí tett meg fi gye lõk höz.

(8) Amennyi ben a ha tá ro zat meg egye zés sel nem jön lét -
re, az in té zõ bi zott ság elé ter jesz tett ügye ket a je len lévõ
Szer zõ dõ Fe lek sza va zás sal dön tik el. E cikk (5) be kez dés
a), b) vagy c) pont ja i ra vo nat ko zó ja vas la tok ese té ben két -
har ma dos sza va za ti több ség szük sé ges. Min den egyéb
ügy ben az in té zõ bi zott ság egy sze rû szó több ség gel dönt.

(9) Az ezen Egyez mény 8. cik ke (5) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sa ese tén a vám- vagy gaz da sá gi unió, mint Szer -
zõ dõ Fél, sza va zás ese tén csak annyi sza va zat tal ren del ke -
zik, amennyi a Szer zõ dõ Fél nek te kin ten dõ tag ja it meg -
illeti.

(10) Az ülés le zá rá sa elõtt az in té zõ bi zott ság be szá mo -
lót fo gad el. Ezt a be szá mo lót el kell jut tat ni a Ta nács hoz, a 
Szer zõ dõ Fe lek hez és a (2), (3) és (4) be kez dé sek ben em lí -
tett meg fi gye lõk höz.

(11) Az e cikk ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
 Tanács el já rá si sza bá lya it kell al kal maz ni, ki vé ve, ha az
in té zõ bi zott ság más képp ha tá roz.

7. cikk

Az in té zõ bi zott ság ban a sza va zás min den egyes spe ci á -
lis mel lék let rõl és a spe ci á lis mel lék let ben sze rep lõ min -
den egyes fe je zet rõl kü lön-kü lön tör té nik.

a) A Szer zõ dõ Fe lek jo go sul tak sza vaz ni az Egyez -
mény törzs ré szé nek és ál ta lá nos mel lék le té nek ér tel me zé -
sét, al kal ma zá sát vagy mó do sí tá sát érin tõ kér dé sek ben.

b) A már ha tály ba lé pett spe ci á lis mel lék le tet vagy a
spe ci á lis mel lék let va la mely fe je ze tét érin tõ ügyek ben
csak az adott spe ci á lis mel lék le tet vagy an nak fe je ze tét
már el fo ga dó Szer zõ dõ Fe lek jo go sul tak sza vaz ni.

c) Va la mennyi Szer zõ dõ Fél jo go sult sza vaz ni az új
spe ci á lis mel lék le tek vagy a spe ci á lis mel lék le tek új fe je -
ze te i nek ter ve ze té rõl.

IV. Fejezet

SZERZÕDÕ FELEK

Az Egyezmény megerõsítése

8. cikk

(1) A Ta nács tag jai és az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te 
vagy sza ko sí tott in téz mé nye i nek bár me lyik tag ja ezen
Egyez mény Szer zõ dõ Fe lé vé vál hat:

a) alá írás sal, meg erõ sí tés fenn tar tá sa nél kül;
b) a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val, az alá írást köve tõen

meg erõ sí tõ ok irat le tét be he lye zé sé vel; vagy
c) csat la ko zás sal.

(2) Ezen Egyez mény 1974. jú ni us 30-ig nyit va áll alá -
írás ra Brüsszel ben, a Ta nács szék há zá ban, az e cikk (1) be -
kez dé sé ben hi vat ko zott ta gok szá má ra. Ezen idõ pon tot
köve tõen pe dig a ta gok csat la ko zá sá ra áll nyit va.

(3) Ezen Egyez mény alá írá sa kor, meg erõ sí té se kor vagy
ah hoz tör té nõ csat la ko zás kor va la mennyi Szer zõ dõ Fél -
nek meg kell je löl nie, mely spe ci á lis mel lék le te ket vagy
fe je ze te ket fo gad ja el. Ezt köve tõen be je lent he ti a le té te -
mé nyes nél to váb bi egy vagy több spe ci á lis mel lék let vagy
an nak fe je ze tei el fo ga dá sát.

(4) E cikk (3) be kez dé sé nek meg fele lõen min den új spe -
ci á lis mel lék let vagy an nak egy új fe je ze te el fo ga dá sa ese -
tén a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tik a le té te mé nyest.

(5) a) Bár me lyik vám- vagy gaz da sá gi unió e cikk
(1), (2) és (3) be kez dé se i nek meg fele lõen ezen Egyez -
mény Szer zõ dõ Fe lé vé vál hat. A vám- vagy gaz da sá gi
 uniók tá jé koz tat ják a le té te mé nyest az ezen Egyez mény
ha tá lya alá tar to zó ügyek ben rá juk ru há zott ha tás kö rük rõl.
To váb bá kö te le sek a le té te mé nyest tá jé koz tat ni a ha tás kö -
rük ben be kö vet ke zõ min den lé nye ges mó do su lás ról.

b) Az a vám- vagy gaz da sá gi unió, amely ezen Egyez -
mény nek Szer zõ dõ Fele, a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben
sa ját ne vé ben gya ko rol ja azo kat a jo go kat és tel je sí ti azo -
kat a kö te le zett sé ge ket, ame lye ket az unió azon tag ja i ra ró, 
ame lyek az Egyez mény Szer zõ dõ Fe lei. Ilyen eset ben az
unió tag jai nem jo go sul tak egye di leg gya ko rol ni e jo go kat, 
ide ért ve a sza va za ti jo got is.

9. cikk

(1) Va la mennyi Szer zõ dõ Fél re, amely meg erõ sí ti az
Egyez ményt vagy csat la ko zik hoz zá, az Egyez mény – be -
le ért ve az ál ta lá nos mel lék le tet is – bár mely mó do sí tá sa,
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amely a meg erõ sí tõ, il let ve a csat la ko zá si ok irat le tét be he -
lye zés nek nap já ig ha tály ba lé pett, kö te le zõ ha tállyal bír.

(2) Va la mennyi Szer zõ dõ Fél re, amely el fo gad egy spe -
ci á lis mel lék le tet vagy an nak fe je ze tét, kö te le zõ ér vé nyû
min den, a spe ci á lis mel lék let ben vagy en nek fe je ze té ben
sze rep lõ kö te le zõ ren del ke zés re vo nat ko zó mó do sí tás,
amely a mel lék let vagy fe je zet el fo ga dá sá ról a le té te mé -
nyes ér te sí té sé nek nap já ig ha tály ba lé pett. Va la mennyi
Szer zõ dõ Fél re, amely el fo gad egy spe ci á lis mel lék le tet
vagy an nak fe je ze tét, kö te le zõ ér vé nyû bár mi lyen ezek ben 
sze rep lõ aján lott gya kor lat mó do sí tá sa, amely a mel lék let
vagy fe je zet el fo ga dá sá ról a le té te mé nyes nek kül dött ér te -
sí tés nap já ig lé pett ha tály ba, amennyi ben egy vagy több
aján lott gya kor lat tal kap cso lat ban ezen Egyez mény
12. cik ké nek meg fele lõen nem je len tett be fenn tar tást.

Az Egyezmény alkalmazása

10. cikk

(1) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél az Egyez mény meg erõ sí tés
fenn tar tá sa nél kü li alá írá sa, vagy a meg erõ sí tõ, il let ve a
csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé se idõ pont já ban, vagy
ezt köve tõen bár mi kor ezen Egyez mény le té te mé nye sé nek 
be je lent he ti, hogy az Egyez mény ki ter jed mind azon te rü -
le tek re, vagy mind azon te rü le tek bár me lyi ké re, ame lyek
nem zet kö zi kap cso la ta i ért fe le lõs. Az ilyen be je len tés há -
rom hó nap pal azt köve tõen lép ha tály ba, hogy azt a le té te -
mé nyes kéz hez vet te. Mind azon ál tal az Egyez mény mind -
ad dig nem ha tá lyos a be je len tés ben meg je lölt te rü le tek vo -
nat ko zá sá ban, amíg ezen Egyez mény a vo nat ko zó Szer zõ -
dõ Fél te kin te té ben ha tály ba nem lé pett.

(2) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél, amely e cikk (1) be kez dé se 
ér tel mé ben be je len tet te az Egyez mény ki ter jesz té sét va la -
mely olyan te rü let re, mely nek nem zet kö zi kap cso la ta i ért
fe le lõs, ér te sít he ti a le té te mé nyest az Egyez mény 19. cik -
ké ben le fek te tett el já rás sze rint, hogy az érin tett te rü let re
töb bé nem al kal maz za ezen Egyez ményt.

11. cikk

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban, a vám- vagy gaz da -
sá gi unió tá jé koz tat ni kö te les a Ta nács fõ tit ká rát a vám-
vagy gaz da sá gi uni ót al ko tó te rü le tek rõl, és ar ról, hogy
e te rü le te ket egy sé ges te rü let nek kell te kin te ni.

A rendelkezések elfogadása és fenntartások

12. cikk

(1) Az ál ta lá nos mel lék let kö te le zõ va la mennyi Szer -
zõdõ Fél szá má ra.

(2) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél el fo gad hat egy vagy több
spe ci á lis mel lék le tet, vagy azok egy vagy több fe je ze tét.
Azon Szer zõ dõ Fél szá má ra, amely el fo gad egy spe ci á lis
mel lék le tet, vagy an nak egy fe je ze tét (fe je ze te it), az ab ban 
fog lalt va la mennyi kö te le zõ ren del ke zés kö te le zõ vé vá lik.
Azon Szer zõ dõ Fél szá má ra, amely el fo gad egy spe ci á lis
mel lék le tet, vagy an nak egy fe je ze tét (fe je ze te it), an nak
(azok nak) va la mennyi aján lott gya kor la ta kö te le zõ vé vá -
lik, ki vé ve, ha az el fo ga dás idõ pont já ban, il let ve azt köve -
tõen be je len ti fenn tar tá sát az Egyez mény le té te mé nye sé -
nél az aján lott gya kor lat te kin te té ben, amellyel szem ben
fenn tar tás sal kí ván élni, be mu tat va a nem ze ti jogszabá -
lyainak ren del ke zé sei és a szó ban for gó aján lott gya kor lat
kö zött fenn ál ló kü lönb sé get. Bár me lyik Szer zõ dõ Fél,
ame lyik fenn tar tást je len tett be a le té te mé nyes nél, azo kat
ér te sí tés sel bár mi kor vissza von hat ja rész ben vagy egész -
ben, a vissza vo nás ha tály ba lé pé se idõ pont já nak meg je lö -
lé sé vel.

(3) Va la mennyi Szer zõ dõ Fél, amely re va la mely spe ci á -
lis mel lék let, vagy an nak fe je ze te(i) kö te le zõ ér vé nyû, kö -
te les min den há rom éves idõ szak vé gén – amely nek kez de -
te az Egyez mény nek a Szer zõ dõ Fél ré szé re tör té nõ
hatályba lépése idõ pont ja –, meg vizs gál ni a 2. be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel össz hang ban tett fenn tar -
tá sok vissza vo ná sá nak le he tõ sé gét, és ér te sí te ni a Ta nács
fõ tit ká rát a vizs gá lat ered mé nyé rõl, rész le te sen is mer tet ve
a nem ze ti jog sza bá lyok ren del ke zé se it, me lyek alap ján vé -
le mé nye sze rint a fenn tar tá sok vissza vo ná sa el lent mon -
dás hoz ve zet ne.

A rendelkezések végrehajtása

13. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek nek az ál ta lá nos mel lék let ben és az 
ál ta luk el fo ga dott spe ci á lis mel lék let(ek)ben, és a fe je -
zet(ek)ben sze rep lõ kö te le zõ ren del ke zé se ket az e mel lék -
let(ek)nek vagy fe je zet(ek)nek a szó ban for gó Szer zõ dõ
Fél vi szony la tá ban tör té nõ hatályba lépése idõ pont já tól
szá mí tott 36 hó na pon be lül vég re kell haj ta nia.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek nek az ál ta lá nos mel lék let ben sze -
rep lõ át me ne ti kö te le zõ ren del ke zé se ket az ál ta lá nos mel -
lék let nek a szó ban for gó Szer zõ dõ Fél vi szony la tá ban tör -
té nõ hatályba lépésének idõ pont já tól szá mí tott 60 hó na pon
be lül vég re kell haj ta nia.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek nek az ál ta luk el fo ga dott spe ci á lis
mel lék let(ek)ben vagy fe je zet(ek)ben sze rep lõ aján lott
gya kor la to kat az e mel lék let(ek)nek vagy fe je zet(ek)nek a
szó ban for gó Szer zõ dõ Fél vi szony la tá ban tör té nõ
hatályba lépése idõ pont já tól szá mí tott 36 hó na pon be lül
vég re kell haj ta nia, ki vé ve, ha az érin tett egy vagy több
ilyen aján lott gya kor lat tal szem ben fenn tar tást je len tett be.

(4) a) Amennyi ben e cikk (1) vagy (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ szak va la me lyik Szer zõ dõ Fél szá má ra
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elég te len nek bi zo nyul a gya kor lat ban az ál ta lá nos mel lék -
let ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra, a Szer zõ dõ Fél e cikk
(1) vagy (2) be kez dé sé ben em lí tett idõ szak le jár ta elõtt
kér he ti meg hosszab bí tá sát az in té zõ bi zott ság tól. A ké rés
elõ ter jesz tésekor a Szer zõ dõ Fél nek fel kell tün tet nie az ál -
ta lá nos mel lék let azon ren del ke zé sét (ren del ke zé se it),
amely(ek)re vo nat ko zó an az idõ tar tam meg hosszab bí tá sát
kéri, va la mint a ké rés in do kát.

b) Az in té zõ bi zott ság ki vé te les eset ben en ge dé lyez het
ilyen hosszab bí tást. Az in té zõ bi zott ság nak min den ilyen
hosszab bí tást en ge dé lye zõ ha tá ro za tá ban fel kell tün tet nie
a ha tá ro za tot iga zo ló ki vé te les kö rül ményt és a hosszab bí -
tás sem mi lyen eset ben sem le het egy év nél hosszabb. A
hosszab bí tás le jár ta után a Szer zõ dõ Fél nek ér te sí te nie kell 
a le té te mé nyest azon ren del ke zé sek vég re haj tá sá ról, ame -
lyek re a hosszab bí tás vo nat ko zott.

Vitás kérdések rendezése

14. cikk

(1) Ezen Egyez mény ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa so -
rán két vagy több Szer zõ dõ Fél kö zött fel me rü lõ vi tás kér -
dést, amennyi ben le het sé ges, tár gya lás út ján kell ren dez ni.

(2) Min den vi tás kér dést, ame lyet tár gya lás út ján nem
si ke rült ren dez ni, a vi tá ban álló Szer zõ dõ Fe lek az in té zõ -
bi zott ság elé ter jesz te nek, amely meg vizs gál ja azt és ja -
vas la tot tesz a ren de zés re.

(3) A vi tá ban álló Szer zõ dõ Fe lek elõ re meg egyez het -
nek ab ban, hogy az in té zõ bi zott ság ja vas la ta it kö te le zõ ér -
vé nyû nek fo gad ják el.

Az Egyezmény módosításai

15. cikk

(1) A 6. cikk (5) be kez dé se a) pont ja (i) és (ii) al pont já -
nak meg fele lõen az in té zõ bi zott ság ré szé rõl a Szer zõ dõ
Fe lek nek ja va solt mó do sí tá sok szö ve gét a Ta nács fõ tit ká ra 
köz li va la mennyi Szer zõ dõ Fél lel és a Ta nács azon tag ja i -
val, ame lyek nem Szer zõ dõ Fe lek.

(2) Az Egyez mény törzs ré szé nek mó do sí tá sai ti zen két
hó nap pal az után lép nek ha tály ba va la mennyi Szer zõ dõ Fél 
te kin te té ben, mi u tán az in té zõ bi zott ság a mó do sí tá so kat
aján ló ülé sén részt vett Szer zõ dõ Fe lek le tét be he lyez ték
az el fo ga dás ról  szóló ok ira ta i kat, és ha a mó do sí tá sok köz -
lé sé nek idõ pont ját kö ve tõ ti zen két hó na pon be lül egyik
Szer zõ dõ Fél sem él fenn tar tás sal.

(3) Az ál ta lá nos mel lék let re vagy a spe ci á lis mel lék le -
tek re vagy ez utób bi ak fe je ze te i re vo nat ko zó aján lott mó -
do sí tá so kat a Szer zõ dõ Fe lek szá má ra a ki hir de tést kö ve tõ
hat hó na pon be lül el fo ga dott nak kell te kin te ni, ki vé ve:

a) ha az egyik Szer zõ dõ Fél fenn tar tás sal él, vagy ha
spe ci á lis mel lék let vagy fe je zet ese té ben egy olyan Szer -
zõ dõ Fél, amely szá má ra kö te le zõ ér vé nyû az adott spe ci á -
lis mel lék let vagy fe je zet, fenn tar tás sal él, vagy

b) ha egyik Szer zõ dõ Fél tá jé koz tat ja a Ta nács fõ tit ká -
rát ar ról, hogy bár az aján lott mó do sí tást szán dé ká ban áll
el fo gad ni, de az el fo ga dás szük sé ges fel té te lei még nem
tel je sül tek.

(4) Amennyi ben va la me lyik Szer zõ dõ Fél e cikk (3) be -
kez dé se b) pont já nak meg fe le lõ ér te sí tést küld a Ta nács
fõ tit ká rá nak mind ad dig, amíg nem köz li az aján lott mó do -
sí tás el fo ga dá sát a Ta nács fõ tit ká rá val, e cikk (3) be kez dé -
sé ben em lí tett hat hó na pos idõ tar tam le jár ta után ti zen -
nyolc hó na pon be lül a mó do sí tás sal szem ben fenn tar tás sal
él het.

(5) A ja va solt mó do sí tás sal kap cso lat ban az e cikk
(3) be kez dé se a) pont já nak vagy (4) be kez dé sé nek meg -
fele lõen kö zölt fenn tar tás ese tén a mó do sí tás el nem fo ga -
dott nak szá mít és sem mi lyen ha tállyal nem bír.

(6) Amennyi ben bár me lyik Szer zõ dõ Fél e cikk (3) be -
kez dé se b) pont já nak meg fele lõen ér te sí tést küld, a mó do -
sí tást az aláb bi két idõ pont kö zül a ko ráb bi tól szá mít va el -
fo ga dott nak kell te kin te ni:

a) az az idõ pont, ami kor az ér te sí tést kül dõ összes Szer -
zõ dõ Fél kö zöl te a Ta nács fõ tit ká rá val az aján lott mó do sí -
tá sok el fo ga dá sát, fel té ve, hogy ha va la mennyi el fo ga dás
az e cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett hat hó na pos idõ szak
le jár ta elõtt tör tént, ez az idõ pont te kint he tõ az em lí tett hat
hó na pos idõ szak le já ra ti idõ pont já nak;

b) az e cikk (4) be kez dé sé ben sze rep lõ ti zen nyolc hó -
na pos idõ szak le já ra ti idõ pont ja.

(7) Az el fo ga dott nak te kin tett, az ál ta lá nos mel lék let re
vagy a spe ci á lis mel lék le tek re vo nat ko zó va la mennyi mó -
do sí tás vagy hat hó nap pal az el fo ga dás idõ pont ját köve -
tõen lép ha tály ba, vagy, amennyi ben az aján lott mó do sí -
tás ban el té rõ idõ szak sze re pel, ezen idõ szak le jár tá val,
azon idõ pont tól szá mít va, ami kor a mó do sí tást el fo ga dott -
nak te kin tik.

(8) A Ta nács fõ tit ká ra ha la dék ta la nul köz li az Egyez -
mény Szer zõ dõ Fe le i vel e cikk (3) be kez dé se a) pont já nak
meg fele lõen az aján lott mó do sí tás ra be ér ke zett fenn tar -
tást, és a (3) be kez dés b) pont ja alap ján ka pott ér te sí tést. A
Ta nács fõ tit ká ra ezt köve tõen tá jé koz tat ja a Szer zõ dõ Fe -
le ket ar ról, hogy az ilyen ér te sí tést kül dõ Szer zõ dõ Fél
vagy Fe lek fenn tar tás sal élt(ek), vagy el fo gad ta (el fo gad -
ták) az aján lott mó do sí tást.

16. cikk

(1) Ezen Egyez mény 15. cik ké ben meg ha tá ro zott mó -
do sí tá si el já rás tól füg get le nül, az in té zõ bi zott ság a 6. cikk
ér tel mé ben ha tá roz hat bár me lyik aján lott gya kor lat mó do -
sí tá sá ról vagy új aján lott gya kor lat be épí té sé rõl bár me lyik
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spe ci á lis mel lék let be vagy an nak fe je ze té be. A Ta nács fõ -
tit ká ra mind egyik Szer zõ dõ Fe let meg hív ja az in té zõ bi -
zott ság ta nács ko zá sa i ra. Az ilyen mó don el ha tá ro zott mó -
do sí tá sok vagy aján lott gya kor lat szö ve gét a Ta nács fõ tit -
ká ra köz li a Szer zõ dõ Fe lek kel és a Ta nács azon tag ja i val,
ame lyek ezen Egyez mény nek nem Szer zõ dõ Fe lei.

(2) Azok az aján lott gya kor lat ra vo nat ko zó mó do sí tá sok 
vagy ki egé szí té sek, ame lyek e cikk (1) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá val kap cso la tos ha tá ro zat tár gyát ké pe zik, hat
hó nap pal a Ta nács fõ tit ká ra köz lé sét köve tõen lép nek ha -
tály ba. Mind azok a Szer zõ dõ Fe lek, ame lyek re néz ve a
mó do sí tá sok vagy ki egé szí té sek tár gyát ké pe zõ spe ci á lis
mel lék let vagy a mel lék let egyik fe je ze te kö te le zõ ér vé -
nyû, e mó do sí tá sok vagy az új aján lott gya kor lat el fo ga -
dott nak te kint he tõk, ki vé ve, ha ezen Egyez mény 12. cik -
ké ben meg ha tá ro zott el já rás nak meg fele lõen fenn tar tást
je len tet tek be.

A csatlakozás idõtartama

17. cikk

(1) Ezen Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, azon ban
bár me lyik Szer zõ dõ Fél az Egyez mény hatályba lépése
után bár mi kor fel mond hat ja a 18. cikk ér tel mé ben.

(2) Az Egyez mény fel mon dá sát írás ban, ok irat le tét be
he lye zé sé vel kell be je len te ni a le té te mé nyes nél.

(3) A fel mon dás hat hó nap pal a fel mon dá si ok irat le tét -
be he lye zé sé nek idõ pont ját köve tõen lép ha tály ba.

(4) E cikk (2) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sei vo nat -
koz nak a spe ci á lis mel lék le tek re, il let ve azok fe je ze te i re
is, ame lyek re vo nat ko zó an a Szer zõ dõ Fe lek a ha tály ba lé -
pést kö ve tõ bár mely idõ pont ban az el fo ga dó nyi lat ko za tu -
kat vissza von hat ják.

(5) Ha bár me lyik Szer zõ dõ Fél vissza von ja egyet ér té sét
az ál ta lá nos mel lék let el fo ga dá sá ról, úgy kell te kin te ni,
mint ha az Egyez ményt mond ta vol na fel. Eb ben az eset ben 
a (2) és (3) be kez dés ren del ke zé se it is al kal maz ni kell.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Egyezmény hatályba lépése

18. cikk

(1) Ezen Egyez mény há rom hó nap pal azt köve tõen lép
ha tály ba, hogy a 8. cikk (1) és (5) be kez dé sé ben em lí tett
ál la mok kö zül öt alá ír ta az Egyez ményt a meg erõ sí tés
fenn tar tá sa nél kül, vagy a meg erõ sí tõ, il let ve a csat la ko zá -
si ok ira tát le tét be he lyez te.

(2) Ezen Egyez mény bár me lyik Szer zõ dõ Fél te kin te té -
ben há rom hó nap pal azt köve tõen lép ha tály ba, hogy a
8. cikk ér tel mé ben Szer zõ dõ Fél lé vált.

(3) Ezen Egyez mény bár mely spe ci á lis mel lék le te vagy
utób bi ak bár mely fe je ze te há rom hó nap pal azt köve tõen
lép ha tály ba, hogy azt öt Szer zõ dõ Fél el fo gad ta.

(4) Amennyi ben e cikk (3) be kez dé sé nek meg fele lõen
va la mely spe ci á lis mel lék let vagy an nak fe je ze te ha tály ba
lé pett, e spe ci á lis mel lék let vagy en nek fe je ze te to váb bi
Szer zõ dõ Fél szá má ra há rom hó nap pal azt köve tõen lép
ha tály ba, amint je lez te ezek el fo ga dá sát. Je len Egyez -
mény nek va la me lyik Szer zõ dõ Fél szá má ra tör té nõ
hatályba lépését meg elõ zõ en azon ban egyet len spe ci á lis
mel lék let vagy an nak egyet len fe je ze te sem lép het ha tály -
ba ugyan ezen Szer zõ dõ Fél vo nat ko zá sá ban.

Az Egyezmény letétbe helyezése

19. cikk

(1) Ezen Egyez mény meg erõ sí tés fenn tar tá sá val vagy a
nél kü li alá írá sá ról  szóló, va la mint min den meg erõ sí tõ, il -
let ve csat la ko zá si ok ira tot a Ta nács fõ tit ká rá nál kell le tét -
be he lyez ni.

(2) A le té te mé nyes
a) át ve szi és meg õr zi ezen Egyez mény ere de ti szö ve -

gét,
b) el ké szí ti és el jut tat ja ezen Egyez mény ere de ti szö ve -

gé nek hi te le sí tett má so la tát a Szer zõ dõ Fe lek hez, a Ta nács 
azon tag ja i hoz, ame lyek nem Szer zõ dõ Fe lek, va la mint az
Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá hoz,

c) át vesz min den meg erõ sí tés fenn tar tá sá val vagy a
nél kül tett alá írást, és min den meg erõ sí tõ, il let ve csat la ko -
zá si ok ira tot, va la mint át vesz és meg õriz va la mennyi ezek -
kel kap cso la tos ok ira tot, be je len tést és köz lést,

d) meg vizs gál ja, hogy az Egyez ménnyel kap cso la tos
ok irat alá írá sa, a be je len tés vagy a köz lés ér vé nyes és he -
lyes for má ban tör tént-e, és ha szük sé ges, az ügyet az adott
Szer zõ dõ Fél tu do má sá ra hoz za,

e) ér te sí ti a Szer zõ dõ Fe le ket, a Ta nács azon tag ja it,
ame lyek nem Szer zõ dõ Fe lek, és az Egye sült Nem ze tek
Fõ tit ká rát

– ezen Egyez mény 8. cik ke ér tel mé ben tör tént alá írá -
sok ról, meg erõ sí té sek rõl és csat la ko zá sok ról, il let ve a
mel lék le tek és a fe je ze tek el fo ga dá sá ról,

– az in té zõ bi zott ság ha tá ro za ta sze rint ezen Egyez -
mény be be épí te ni ja va solt, az ál ta lá nos mel lék let új fe je -
ze te i rõl és új spe ci á lis mel lék le tek rõl vagy azok új fe je ze -
te i rõl,

– az ezen Egyez mény 18. cik ké ben fog lal tak nak meg -
fele lõen az Egyez mény, az ál ta lá nos mel lék let és min den
egyes spe ci á lis mel lék let és az ab ban sze rep lõ fe je ze tek
hatályba lépésének nap já ról,
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– az ezen Egyez mény 8., 10., 11., 12. és 13. cik ké ben
fog lal tak ér tel mé ben ka pott be je len té sek rõl,

– a Szer zõ dõ Fe lek mel lék le te ket/fe je ze te ket el fo ga dó
nyi lat ko za ta i nak vissza vo ná sá ról,

– az ezen Egyez mény 17. cik ké ben fog lal tak nak meg -
fele lõen tett fel mon dá sok ról, és

– min den, ezen Egyez mény 15. cik ké nek meg fele lõen
el fo ga dott nak te kin ten dõ mó do sí tás ról, va la mint a
hatályba lépések idõ pont já ról.

(3) Amennyi ben né zet el té rés me rül fel va la me lyik Szer -
zõ dõ Fél és a le té te mé nyes kö zött az utób bi fel ada ta i nak
vég re haj tá sát il le tõ en, a le té te mé nyes nek, vagy a szó ban
for gó Szer zõ dõ Fél nek a kér dést a töb bi Szer zõ dõ Fél és az 
alá írók, vagy ha szük sé ges, az in té zõ bi zott ság és a Ta nács
tu do má sá ra kell hoz nia.

Nyilvántartás és hiteles szövegek

20. cikk

Az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya 102. cik ké nek
meg fele lõen a Ta nács fõ tit ká rá nak ké ré sé re ezen Egyez -
ményt az Egye sült Nem ze tek Tit kár sá gá nál nyil ván tar tás -
ba ve szik.

En nek hi te lé ül a kel lõ en meg ha tal ma zott alul írot tak alá -
ír ták az Egyez ményt.

Kelt Ki o tó ban, az 1973. év má jus ha vá nak ti zen nyol ca -
dik nap ján an gol és fran cia nyel ven, mind két szö veg egy -
aránt hi te les, egy ere de ti pél dány ban, mely a Ta nács fõ tit -
ká rá nál ke rül le tét be he lye zés re, aki ezen Egyez mény
8. cik ké nek (1) be kez dé sé ben em lí tett va la mennyi érin tett
ré szé re hi te les má so la tot küld.

II. Függelék

Általános melléklet

Tartalomjegyzék

1. fe je zet Ál ta lá nos alap el vek
2. fe je zet Fo ga lom meg ha tá ro zá sok
3. fe je zet A vám ke ze lés és egyéb vám ala ki sá gok
4. fe je zet Vá mok és adók

A. A vá mok és adók ki sza bá sa, be sze dé se és
meg fi ze té se
B. vá mok és adók ha lasz tott meg fi ze té se
C. A vá mok és adók vissza fi ze té se

5. fe je zet Biz to sí ték
6. fe je zet Vám el len õr zés
7. fe je zet Az in for ma ti ka al kal ma zá sa
8. fe je zet A vám ha tó ság és har ma dik fe lek kap cso la ta

9. fe je zet A vám ha tó ság ál tal nyúj tott in for má ci ók, va -
la mint az ál ta la ho zott ha tá ro za tok és ren del -
ke zé sek
A. Ál ta lá nos fel hasz ná lói in for má ci ók
B. Egye di in for má ci ók
C. Ha tá ro za tok és ren del ke zé sek

10. fe je zet Jog or vos lat vám ügyek ben
A. Jog or vos lat hoz való jog
B. A jog or vos lat for má ja és in do kai
C. A jog or vos lat irán ti ké re lem vizs gá la ta

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1.1. Kö te le zõ ren del ke zés

Ezen mel lék let meg ha tá ro zá sai, kö te le zõ ren del ke zé sei
és át me ne ti kö te le zõ ren del ke zé sei a mel lék let ben meg ha -
tá ro zott vám eljá rásokra és gya kor la ti al kal ma zá suk ra vo -
nat koz nak, to váb bá – amennyi ben al kal maz ha tó ak – a spe -
ci á lis mel lék let ben sze rep lõ el já rá sok ra és gya kor la ti al -
kal ma zá suk ra is.
 

1.2. Kö te le zõ ren del ke zés

E mel lék let és a spe ci á lis mel lék le tek el já rá sai és gya -
kor la ti al kal ma zá sa te kin te té ben tel je sí te ni szük sé ges fel -
té te le ket és vá ma la ki sá go kat a nem ze ti jog sza bá lyok ban
kell meg ha tá roz ni, és ezek nek a le he tõ leg egy sze rûb bek -
nek kell len ni ük.
 

1.3. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság hi va ta los pár be szé des kap cso la tot ala kít
ki és tart fenn a ke res ke de lem kép vi se lõ i vel, az együtt mû -
kö dés meg erõ sí té se és a nem ze ti ren del ke zé sek kel és a
nem zet kö zi egyez mé nyek kel össz hang ban lévõ leg ha té -
ko nyabb mun ka mód sze rek ki ala kí tá sá ban való rész vé tel
elõ se gí té se cél já ból.

2. Fejezet

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ezen Egyez mény mel lék le te i nek al kal ma zá sá ban:
 
E1./F23 „jog or vos lat”: az a cse lek mény, amellyel a

köz vet le nül érin tett sze mély, aki a vám -
hatóság dön té se vagy mu lasz tá sa ál tal sért ve
érzi ma gát, annak or vos lá sa cél já ból az ille té -
kes ha tó ság hoz for dul;

E2./F19 „vá mok és adók ki sza bá sa”: a meg fi ze ten dõ
vá mok és adók össze gé nek meg ha tá ro zá sát je -
len ti;
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E3./F4 „au di tált ellen õr zés”: azon in téz ke dés, amely
alkalmazá sával a vám ha tó ság meg gyõ zõ dik a
nyi lat ko za tok pon tos sá gá ról és hi te les sé gé rõl
az érin tett sze mé lyek bir to ká ban levõ min den
vo nat ko zó üz le ti könyv, nyil ván tar tás, köny -
ve lé si rend szer és ke res ke del mi adat vizs gá la -
ta ré vén;

E4./F15 „áru nyi lat ko zat el len õr zé se”: a vám ha tó ság
in téz ke dé se annak ér de ké ben, hogy meg gyõ -
zõd jön az áru nyi lat ko zat he lyes ki ál lí tá sá ról,
és ar ról, hogy a kí vánt bi zony la tok az elõ írt
fel té te lek nek meg fe lel nek;

E5./F9 „vám ke ze lés”: az áruk ki vi te lé hez, bel föl di
for ga lom ba bo csá tá sá hoz vagy más vám eljá -
rás alá vo ná sá hoz szük sé ges vám ala ki sá gok
tel je sí té sét je len ti;

E6./F10 „vám ha tó ság”: ál la mi szak szol gá lat, amely
fe le lõs a vám jog vég re haj tá sá ért, a vá mok és
adók be sze dé sé ért, va la mint az áruk be ho za ta -
lá ra, ki vi te lé re, át vi te lé re vagy rak tá ro zá sá ra
vo nat ko zó egyéb tör vények és ren de le tek al -
kal ma zá sá ért;

E7./F3 „vám el len õr zés”: a vám ha tó ság azon in téz ke -
dé sei, ame lye ket a vám jog be tar tá sá nak biz to -
sí tá sa ér de ké ben hajt vég re;

E8./F11 „vá mok”: azok a Vám ta ri fá ban meg ha tá ro zott 
té te lek, ame lye ket az áruk után – a vám te rü let -
re be lé pés kor vagy an nak el ha gyá sa kor – meg
kell fi zet ni;

E9./F16 „vám ala ki sá gok”: az érin tett sze mély és a
vám ha tó ság ré szé rõl el vé gez ni szük sé ges mû -
ve le tek összes sé ge a vám jog be tar tá sa ér de ké -
ben;

E10./F18 „vám jog”: az áruk be ho za ta lá ra, ki vi te lé re, át -
vi te lé re vagy rak tá ro zá sá ra vo nat ko zó, tör -
vény ben és egyéb jog sza bá lyok ban rög zí tett
ren del ke zé sek összes sé ge, ame lyek vég re haj -
tá sa és ér vény re jut ta tá sa ki fe je zet ten a vám -
ha tó ság fel ada ta, to váb bá min den olyan elõ -
írás, ame lyet a vám ha tó ság tör vényi fel ha tal -
ma zá sá nál fog va kiad;

E11./F2 „vám hiva tal”: vám igaz ga tá si egy ség, amely
ille té kes el jár ni a vám ala ki sá gok vég re haj tá -
sá ban, to váb bá azok a he lyi sé gek vagy te rü le -
tek, ame lye ket e cél ra az arra ille té kes ha tó ság
jó vá ha gyott;

E12./F25 „vám te rü let”: az a te rü let, me lyen a Szer zõ dõ
Fél vám jo gát al kal maz zák;

E13./F6 „ha tá ro zat”: a vám ha tó ság dön té se a vám jog
alap ján egy adott ügy ben;

E14./F7 „nyi lat ko zat te võ”: sze mély, aki áru nyi lat ko -
za tot tesz, vagy aki nek a ne vé ben azt meg -
teszik;

E15./F5 „ese dé kes ség”: idõ pont, amely tõl kezd ve a
vá mok és adók meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te -
le zett ség élet be lép;

E16./F12 „vá mok és adók”: be ho za ta li vá mok és adók
és/vagy ki vi te li vá mok és adók;

E17./F27 „áru vizs gá lat”: az áruk fi zi kai vizs gá la ta,
amellyel a vám hatóság meg gyõ zõ dik ar ról,
hogy az áruk jel le ge, szár ma zá sa, ál la po ta,
mennyi sé ge és ér té ke meg egye zik az áru nyi -
lat ko za ton fel tün te tett ada tok kal;

E18./F13 „ki vi te li vá mok és adók”:  vámok és min den
más olyan adók, dí jak és egyéb be fi ze té si kö -
te le zett sé gek, ame lye ket az áru ki vi te le kor
vagy az zal kap cso lat ban szed nek be, ki vé ve
azo kat a költ sé ge ket, ame lyek össze ge a nyúj -
tott szol gál ta tá sok meg kö ze lí tõ költ sé gé re
kor lá to zó dik, vagy ame lye ket a vám ha tó ság
más nem ze ti ha tó ság meg bí zá sá ból szed be;

E19./F8 „áru nyi lat ko zat”: a vám ha tó ság ál tal elõ írt
mó don tett nyi lat ko zat, amely ben az érin tett
sze mé lyek meg je lö lik az áruk ra al kal maz ni
kért vám eljá rást, és ame lyen meg ad ják azo kat
az ada to kat, ame lye ket a vám ha tó ság ezen el -
já rás al kal ma zá sá hoz elõ ír;

E20./F14 „be ho za ta li vá mok és adók”: azok a vá mok és
min den más olyan adók, és egyéb be fi ze té si
kö te le zett sé gek, ame lye ket a vám áru be ho za -
ta la kor vagy az zal kap cso lat ban szed nek be,
ki vé ve azo kat a költ sé ge ket, ame lyek össze ge
a nyúj tott szol gál ta tá sok meg kö ze lí tõ költ sé -
gé re kor lá to zó dik, vagy ame lye ket a vám ha tó -
ság más nem ze ti ha tó ság meg bí zá sá ból szed
be;

E21./F1 „köl csö nös ad mi niszt ra tív se gít ség nyúj tás”: a
vám ha tó ság nak egy má sik vám ha tó ság ré szé -
re vagy az zal együtt mû kö dés ben tett in téz ke -
dé sei a vám jog meg fe le lõ al kal ma zá sa, to váb -
bá a vám jog meg sér té sé nek meg elõ zé se, fel -
de rí té se és vissza szo rí tá sa ér de ké ben;

E22./F21 „mu lasz tás”: a vám ha tó ság hoz meg fele lõen
elõ ter jesz tett ügy ben az éssze rû idõn be lü li, a
vám jog sza bá lyok ál tal elõ írt in téz ke dés vagy
ha tá ro zat ho za tal el mu lasz tá sát je len ti;

E23./F22 „sze mély”: egy aránt je len t ter mé sze tes és jogi
sze mélyt, ha csak a szö veg össze füg gés más -
ként nem kí ván ja;

E24./F20 „áru ki adá sa”: az a mû ve let, amellyel a vám -
ha tó ság a vám ke ze lés tár gyát ké pe zõ áru kat az 
érin tett ren del ke zé sé re bo csát ja;
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E25./F24 „vissza fi ze tés”: az áru után fize tett vá mok és
adók rész ben vagy egé szen tör té nõ vissza té rí -
té se, illetve, ha a fize tés még nem tör tént meg,
a vám és adó rész ben vagy egé szen tör té nõ el -
en ge dé se;

E26./F17 „biz to sí ték”: biz to sít ja a vám ha tó sá got, hogy
egy vele szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le zett -
ség tel je sít ve lesz. A biz to sí ték „ál ta lá nos”, ha 
szá mos mû ve let bõl ere dõ kö te le zett ség tel je -
sí té sét bizto sítja;

E27./F26 „har ma dik fél”: va la mennyi sze mély, aki az
áruk be ho za ta lá ra, ki vi te lé re, át vi te lé re vagy
rak tá ro zá sá ra vo nat ko zó an egy má sik sze mély 
ér de ké ben és ne vé ben köz vet le nül el jár a
vám ha tó ság nál.

3. Fejezet

A VÁMKEZELÉS ÉS EGYÉB VÁMALAKISÁGOK

Illetékes vámhivatalok

3.1. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság ki je lö li azo kat a vám hi va ta lo kat, ahol az
áruk be mu tat ha tók vagy vám ke zel he tõk. Meg ha tá roz za a
vám hi va ta lok ille té kességét és he lyét, va la mint a hi va ta los 
nyit va tar tá si idõt, a ke res ke de lem kö ve tel mé nye it figye -
lembe véve.
 

3.2. Kö te le zõ ren del ke zés

Az érin tett sze mély ké rel mé re, a vám ha tó ság ál tal el fo -
ga da tó in do kok ese tén – amennyi ben a szük sé ges for rá sok
ren del ke zés re áll nak –, a vám ha tó ság a meg je lölt hi va ta los 
nyit va tar tá si idõn és a vám hi va ta li he lyi sé gen kí vül is el -
vé gez he ti a vám eljá ráshoz kap cso ló dó és a gya kor la ti al -
kal ma zás ál tal meg kö ve telt fel ada to kat. A vám ha tó ság ál -
tal fel szá mí tott min den költ ség nek a tel je sí tett szol gál ta tá -
sok meg kö ze lí tõ költ sé gé re kell kor lá to zód nia.
 

3.3. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám hi va ta lok kö zös ha tár át ke lõ he lyen he lyez ked -
nek el, az ille té kes vám igaz ga tá sok össze han gol ják a hi va -
ta los nyit va tar tá si idõt, to váb bá a hi va ta lok ille té kességét.
 

3.4. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

Kö zös ha tár át ke lõ he lye ken az ille té kes vám igaz ga tá -
sok, ami kor csak le het sé ges, kö zös vám el len õr zést tar ta -
nak.
 

3.5. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság új vám hi va talt szán dé ko zik
lé te sí te ni vagy egy már mû kö dõ vám hi va talt kí ván át ala kí -
ta ni kö zös ha tár át ke lõ he lyen, együtt mû kö dik, amennyi re
le het sé ges, a szom szé dos vám ha tó ság gal, a vám hi va ta lok

egy más mel lé he lye zé sé ben a kö zös vám vizs gá la tok meg -
könnyí té se ér de ké ben.

A nyilatkozattevõ

a) Nyi lat ko zat te võ ként el jár ni jo go sult sze mé lyek
 

3.6. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bály nak kell meg ha tá roz ni azo kat a
fel té te le ket, ame lyek alap ján egy sze mély nyi lat ko zat te võ -
ként jo go sult el jár ni.
 

3.7. Kö te le zõ ren del ke zés

Bár mely sze mély, aki nek az áru fe lett ren del ke zé si joga
van, jo go sult nyi lat ko zat te võ ként el jár ni.

b) A nyi lat ko zat te võ fe le lõs sé ge
 

3.8. Kö te le zõ ren del ke zés

A nyi lat ko zat te võ fe le lõs ség gel tar to zik a vám ha tó ság -
hoz be nyúj tott áru nyi lat ko za ton fel tün te tett ada tok pon -
tos sá gá ért, va la mint a vá mok és adók meg fi ze té sé ért.

c) A nyi lat ko zat te võ jo gai
 

3.9. Kö te le zõ ren del ke zés

Az áru nyi lat ko zat be nyúj tá sa elõtt – a vám ha tó ság ál tal
meg ál la pí tott fel té te lek kel – a nyi lat ko zat te võ jo go sult
arra, hogy:

a) az árut meg vizs gál ja, és
b) min tát ve gyen.

 
3.10. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nem kö ve tel het kü lön áru nyi lat ko za tot a
min ták ról a fel ügye le te mel lett tör té nõ min ta vé tel ese tén,
fel té ve, ha ezek a min ták a meg fe le lõ szál lít mány ra vo nat -
ko zó áru nyi lat ko zat ban ben ne fog lal tat nak.

Az árunyilatkozat

a) Az áru nyi lat ko zat for má ja és tar tal ma
 

3.11. Kö te le zõ ren del ke zés

Az áru nyi lat ko zat tar tal mát a vám ha tó ság írja elõ. A pa -
pí ron ki ál lí tott áru nyi lat ko za tok nak az Egye sült Nem ze tek 
for má tu má nak kell meg fe lel nie.

A szá mí tó gé pe sí tett vám ke ze lé si el já rá sok ese té ben az
elekt ro ni kus úton be nyúj tott áru nyi lat ko zat for má tu má nak 
az elekt ro ni kus adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó nem zet kö zi
szab vány nak kell meg fe lel nie, amint azt a Vám együtt mû -
kö dé si Ta nács in for ma ti ká ra vo nat ko zó aján lá sa i ban le -
írja.
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 3.12. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nak csak a leg szük sé ge seb bek re kell kor -
lá toz nia az áru nyi lat ko za ton fel tün tet ni igé nyelt ada to kat a 
vá mok és adók ki ve té sé hez és be sze dé sé hez, a sta tisz ti kák
össze ál lí tá sá hoz és a vám jog al kal ma zá sá hoz.
 

3.13. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság ál tal el is mert okok  miatt a
nyi lat ko zat te võ nek nem áll ren del ke zé sé re az áru nyi lat ko -
zat ki ál lí tá sá hoz meg kí vánt összes in for má ció, ak kor
 ideiglenes vagy hi á nyos áru nyi lat ko zat be nyúj tá sa meg en -
ged he tõ, fel té ve, ha tar tal maz za a vám ha tó ság ál tal szük -
sé ges nek ítélt ada to kat és a nyi lat ko zat te võ vál lal ja, hogy
meg ha tá ro zott idõn be lül ki egé szí ti azt.
 

3.14. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság ide ig le nes vagy hi á nyos áru nyi lat ko -
za tot vesz nyil ván tar tás ba, az áru ra meg ál la pí tott ta ri fá lis
el bá nás nem kü lön böz het at tól, ami a tel jes és he lyes áru -
nyi lat ko zat alap ján ere de ti leg ke rült vol na meg ál la pí tás ra.

Az áru ki adá sát nem le het kés lel tet ni, ha a szük sé ges
biz to sí té kot az al kal ma zan dó vá mok és adók be sze dé sé -
nek ga ran tá lá sá ra be nyúj tot ták.
 

3.15. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság az áru nyi lat ko zat ere de ti pél dá nyá nak és
csak mi ni má lis szám ban szük sé ges má so la ti pél dá nyá nak
be nyúj tá sát ír hat ja elõ.

b) Áru nyi lat ko za tot alá tá masz tó ok má nyok
 

3.16. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság az áru nyi lat ko zat alá tá masz tá sá ra csak
azo kat az ok má nyo kat kö ve te li meg, ame lyek le he tõ vé te -
szik az el já rás el len õr zé sét, biz to sít ják a vám jog al kal ma -
zá sá val kap cso la tos va la mennyi elõ írás tel je sü lé sét.
 

3.17. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben bi zo nyos alá tá masz tó bi zony la tok a vám -
ha tó ság ál tal el fo ga dott okok  miatt nem nyújt ha tók be az
áru nyi lat ko zat tal együtt, a vám ha tó ság en ge dé lye zi ezen
ok má nyok meg ha tá ro zott idõn be lül tör té nõ be mu ta tá sát.
 

3.18. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság en ge dé lye zi a bi zony la tok elekt ro ni kus
úton tör té nõ be nyúj tá sát.
 

3.19. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nem kö ve tel he ti meg a bi zony la tok ada -
ta i nak le for dí tá sát, ki vé ve, ha ezt az áru nyi lat ko zat fel dol -
go zá sa szük sé ges sé te szi.

Az árunyilatkozat benyújtása, nyilvántartásba vétele
és ellenõrzése

3.20. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság az áru nyi lat ko zat be nyúj tá sát va la -
mennyi ki je lölt vám hi va tal ban en ge dé lye zi.

 3.21. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság en ge dé lye zi az áru nyi lat ko zat elekt ro ni -
kus úton tör té nõ be nyúj tá sát.
 

3.22. Kö te le zõ ren del ke zés

Az áru nyi lat ko za tot a vám ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott
nyit va tar tá si idõ ben kell be nyúj ta ni.
 

3.23. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a nem ze ti jog sza bá lyok ha tár idõt ál la pí ta -
nak meg az áru nyi lat ko zat be nyúj tá sá ra, az en ge dé lye zett
idõ nek ele gen dõ nek kell len nie a nyi lat ko zat te võ szá má ra
az áru nyi lat ko zat ki töl té sé hez és az elõ írt bi zony la tok be -
szer zé sé hez.
 

3.24. Kö te le zõ ren del ke zés

A nyi lat ko zat te võ ké rel mé re a vám ha tó ság az ál ta la el -
fo ga dott okok ból meg hosszab bít hat ja az áru nyi lat ko zat
be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt.
 

3.25. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ál la pít ják meg az áru nyi lat ko -
zat nak és bi zony la tok nak az áru meg ér ke zé se elõt ti be -
nyúj tá sá nak és nyil ván tar tás ba vé te lé nek vagy el len õr zé -
sé nek fel té te le it.
 

3.26. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság nem tud ja az áru nyi lat ko za tot nyil ván -
tar tás ba ven ni, en nek oka it a nyi lat ko zat te võ tu do má sá ra
hoz za.
 

3.27. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság en ge dé lye zi, hogy a nyi lat ko zat te võ mó -
do sít has sa a már be nyúj tott áru nyi lat ko za tot, fel té ve, hogy 
a ké re lem be adá sa kor a vám ha tó ság még nem kezd te meg
az áru nyi lat ko zat el len õr zé sét vagy az áru vizs gá la tát.
 

3.28. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság en ge dé lye zi a nyi lat ko zat te võ nek az áru -
nyi lat ko zat mó do sí tá sát, még ha az erre irá nyu ló ké rel met
az áru nyi lat ko zat el len õr zé sé nek meg kez dé sét köve tõen
ad ták is be, amennyi ben a nyi lat ko zat te võ in do kai a vám -
ha tó ság ré szé rõl el fo gad ha tók.
 

3.29. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A nyi lat ko zat te võ jo go sult az áru nyi lat ko zat vissza vo -
ná sá ra és egy má sik vám eljá rás al kal ma zá sát in dít vá nyoz -
ni, fel té ve, ha az erre irá nyu ló ké rel met az áru ki adá sa elõtt 
nyújt ja be a vám ha tó ság hoz és an nak in do ka it a vám ha tó -
ság el fo gad ja.
 

3.30. Kö te le zõ ren del ke zés

Az áru nyi lat ko zat el len õr zé sét a nyil ván tar tás ba vé tel lel 
egy idõ ben, vagy azt köve tõen a le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül kell vég re haj ta ni.
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Különleges eljárások meghatalmazott személyek számára

3.32. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

Azon meg ha tal ma zott sze mé lyek nek, akik/ame lyek ele -
get tesz nek a vám ha tó ság ré szé rõl meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek, töb bek kö zött a vám jo gi kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lés szem pont já ból meg fe le lõ múlt tal ren del kez nek 
és sa ját ke res ke del mi köny ve lé sük ve ze té sé re ha té kony
rend szert al kal maz nak, a vám ha tó ság biz to sít ja:

– az áru ki adá sát, az áru azo no sí tá sá hoz és a vég le ges
áru nyi lat ko zat utó la gos ki ál lí tá sá nak le he tõ vé té te lé hez
szük sé ges mi ni má lis in for má ció nyúj tá sa alap ján;

– az áru vám ke ze lé sét a nyi lat ko zat te võ he lyi sé ge i ben
vagy te rü le tén vagy a vám ha tó ság ál tal jó vá ha gyott egyéb
he lyen;

– és ezen kí vül más kü lön le ges el já rá sok nyúj tá sát a le -
het sé ges mér té kig, mint pél dá ul:

= egy meg ha tá ro zott idõ szak összes be ho za ta lá ra
vagy ki vi te lé re egyet len áru nyi lat ko zat be nyúj tá -
sá nak en ge dé lye zé sét, amennyi ben az áruk ki vi te -
lét vagy be ho za ta lát ugyan az a sze mély gyak ran
vég zi,

= a meg ha tal ma zott sze mé lyek ke res ke del mi köny -
ve lé se i nek al kal ma zá sát a vá mok és adók ön ki ve -
tés sel tör té nõ ki sza bá sá hoz és adott eset ben az
egyéb vámelõ írásoknak való meg fe le lés biz to sí tá -
sa ér de ké ben,

= le he tõ vé ten ni az áru nyi lat ko zat be nyúj tá sát a
meg ha tal ma zott sze mély köny ve lé sé be tör té nõ
be jegy zés út ján, ame lyet ké sõbb egy ki egé szí tõ
áru nyi lat ko zat tal kell ki egé szí te ni.

Az áru vizsgálata

a) Az áru vizs gá la tá hoz elõ írt idõ
 

3.33. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság úgy dönt, hogy a be je len tett
árut meg vizs gál ja, ezt a vizs gá la tot az áru nyi lat ko zat nyil -
ván tar tás ba vé te le után a le he tõ leg ha ma rabb el vég zi.
 

3.34. Kö te le zõ ren del ke zés

Az áru vizs gá la tok üte me zé se so rán el sõbb sé get kell
adni az élõ ál la tok, a rom lan dó áruk és egyéb olyan áruk el -
len õr zé sé nek, me lyek sür gõs el vég zé sét a vám ha tó ság in -
do kolt nak el fo gad ja.
 

3.35. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

Ha az árut más ille té kes ha tó ság nak is meg kell vizs gál -
nia és a vám ha tó ság szin tén vizs gá lat le foly ta tá sát irá -
nyoz za elõ, a vám ha tó ság biz to sít ja, hogy a vizs gá la to kat
egyez tes sék, és ha le het sé ges, azo nos idõ ben hajt sák
 végre.

b) A nyi lat ko zat te võ je len lé te az áru vizs gá la tá nál
 

3.36. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám hi va tal figye lembe ve szi a nyi lat ko zat te võ ké rel -
mét arra vo nat ko zó an, hogy részt ve hes sen, il let ve kép vi -
sel tet hes se ma gát az áru vizs gá la tá nál. Az ilyen ké rel me -
ket el fo gad ják, ha csak ki vé te les kö rül mé nyek nem me rül -
nek fel.
 

3.37. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság hasz nos nak íté li, elõ ír ja, hogy a nyi -
lat ko zat te võ je len le gyen, vagy kép vi sel tes se ma gát az áru
vizs gá la tá nál an nak ér de ké ben, hogy a vizs gá lat elõ se gí té -
sé hez min den szük sé ges se gít sé get meg ad jon.

c) Min ta vé tel a vám ha tó ság ál tal
 

3.38. Kö te le zõ ren del ke zés

Min ta vé tel re csak ak kor ke rül het sor, ami kor arra a
vám ha tó ság meg íté lé se sze rint a be je len tett áru ta ri fá lis
be so ro lá sá hoz és/vagy a vám ér ték meg ál la pí tá sá hoz, vagy
a nem ze ti jog más ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá hoz szük -
ség van. A min ta vé tel al kal má val a le he tõ leg ki sebb min ta
vé te lé re ke rül het sor.

Hibák

3.39. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nem szab ki je len tõs bír sá got a hi bá kért,
ha meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a hi bák fi gyel met len ség bõl
adód tak és azo kat nem csa lás szán dé ká val vagy sú lyos
gon dat lan ság ból kö vet ték el. Amennyi ben úgy íté li meg,
hogy az ilyen hi bák is mét lõ dé sét szük sé ges meg elõz ni,
bír sá got szab hat ki, amely azon ban nem le het na gyobb,
mint amek ko ra a cél ér de ké ben szük sé ges.

Áru kiadása

3.40. Kö te le zõ ren del ke zés

A be je len tett árut ki ad ják, amint a vám ha tó ság meg vizs -
gál ta azt, vagy úgy dön tött, hogy nem vizs gál ja meg, fel té -
ve, hogy:

– sem mi lyen sza bály meg sér té sét nem ta pasz tal ta,
– a be ho za ta li vagy ki vi te li en ge délyt, il let ve bár mi -

lyen egyéb elõ írt ok mányt be mu tat ták,
– az adott el já rás sal kap cso la tos min den en ge délyt be -

mu tat ták, és
– min den vá mot és adót meg fi zet tek, vagy azok be sze -

dé sé nek biz to sí tá sá hoz a meg fe le lõ in téz ke dés meg tör tént.
 

3.41. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a nyi lat ko -
zat te võ utó lag a vám ke ze lés sel kap cso la tos min den ala ki -
ság nak ele get fog ten ni, az árut ki ad ja, fel té ve, ha a nyi lat -
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ko zat te võ be mu tat a vám ha tó ság szá má ra el fo gad ha tó, az
adott szál lít mány lé nye ges ada ta it tar tal ma zó ke res ke del -
mi vagy hi va ta los ok mányt, és fel té ve, hogy – adott eset -
ben – biz to sí té kot nyújt, bár mely al kal maz ha tó vám és adó 
be sze dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.
 

3.42. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság úgy dönt, hogy a min ták la bo ra tó ri u mi 
elem zé sét, rész le tes mû sza ki do ku men tá ció be nyúj tá sát,
vagy szak ér tõi vé le mény be ké ré sét írja elõ, az árut még a
vizs gá lat ered mé nyé nek meg ér ke zé se elõtt ki ad ja, fel té ve,
ha a meg kö ve telt biz to sí té kot be nyúj tot ták, és fel té ve,
hogy meg gyõ zõ dött ar ról, hogy az áru ra vo nat ko zó an
nincs kor lá to zó vagy til tó ren del ke zés.
 

3.43. Kö te le zõ ren del ke zés

A sza bá lyok meg sér té sé nek ész le lé se ese tén a vám ha tó -
ság nem vár a köz igaz ga tá si vagy jogi el já rás ren de zé sé ig
az áru ki adá sá val, fel té ve, ha az áru nem esik le fog la lás
vagy el kob zás alá és nem vár ha tó azok tár gyi bi zo nyí ték -
ként való fel hasz ná lá sa, és fel té ve, hogy a nyi lat ko zat te võ
meg fi ze ti a vá mo kat és adó kat, va la mint biz to sí té kot nyújt
bár mi lyen to váb bi vám és adó, és eset leg pót ló la go san ki -
sza bás ra ke rü lõ bír ság be sze dé sé nek biz to sí tá sá ra.

Az áru felajánlása vagy megsemmisítése

3.44. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha az árut még nem ad ták ki bel föl di fel hasz ná lás ra,
vagy más vám eljá rás alá von ták, és fel té ve, hogy a sza bá -
lyok sem mi lyen meg sér té sét nem ész lel ték, az érin tett sze -
mély tõl nem kö ve tel he tõ meg a vá mok és adók meg fi ze té -
se, il let ve jo go sult azok vissza té rí té sé nek igény be vé te lé re:

– ha ké rel mé re és a vám ha tó ság dön té se alap ján, az árut 
fel aján lot ták az ál lam kincs tár ja vá ra, vagy meg sem mi sí -
tet ték, vagy ke res ke del mi szem pont ból ér ték te len nek nyil -
vá ní tot ták. Min den ez zel kap cso la tos költ sé get az érin tett
sze mély nek kell vi sel nie;

– ha az áru bal eset kö vet kez té ben, il let ve vis ma i or
foly tán meg sem mi sült vagy vissza von ha tat la nul el ve szett, 
fel té ve, hogy az ilyen meg sem mi sü lés vagy el vesz tés meg -
ál la pí tá sá ról a vám ha tó ság meg fele lõen meg gyõ zõ dött,

– ha az áru egy ré sze a jel le gé nél fog va hi ány zik, fel té -
ve, ha a hi ány zó rész meg ál la pí tá sá ról a vám ha tó ság meg -
fele lõen meg gyõ zõ dött.

A meg sem mi sí tés után ma radt va la mennyi hul la dék
vagy ma ra dék, ha bel föl di fel hasz ná lás ra vagy ki vi tel re
ke rül, vám- és adó kö te les, az ilyen ál la pot ban be ho zott
vagy ki vitt ma ra dék ra vagy hul la dék ra al kal maz ha tó vá -
mok nak és adók nak meg fele lõen.
 

3.45. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság ér té ke sí ti azo kat az áru kat, ame lye ket
az elõ írt ha tár idõn be lül nem je len tet tek be, vagy ame lye -
ket nem le he tett ki ad ni, bár a sza bá lyok meg sér té sét nem

ész lel ték, az ér té ke sí tés be vé te lét, min den vám, adó va la -
mint min den egyéb fel me rült te her és költ ség le vo ná sa
után az át vé tel re jo go sult sze mély(ek)nek kell át ad ni, vagy 
ha ez nem le het sé ges, meg ha tá ro zott ide ig ren del ke zé sük -
re kell tar ta ni.

4. Fejezet

VÁMOK ÉS ADÓK

A. A vámok és az adók kiszabása, beszedése 
és megfizetése

4.1. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ál la pít ják meg azo kat a kö rül -
mé nye ket, ame lyek ese tén vám- és adó fi ze té si kö te le zett -
ség ke let ke zik.
 

4.2. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ál la pít ják meg azt az idõ tar ta -
mot, ame lyen be lül az ese dé kes vá mo kat és adó kat ki kell
szab ni. A ki sza bás nak az áru nyi lat ko zat be nyúj tá sát, vagy
a fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sét köve tõen mi nél ha ma -
rabb kell be kö vet kez nie.
 

4.3. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ál la pít ják meg a vá mok és adók 
ki sza bá sá nak alap já ul szol gá ló ada to kat és azo kat a kö rül -
mé nye ket, aho gyan ezek meg ha tá ro zás ra ke rül nek.
 

4.4. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám- és adó té te lek mér té két hi va ta lo san köz zé kell
ten ni.
 

4.5. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok rög zí tik a vám- és adó té te lek
meg ha tá ro zá sá nak figye lembevételéhez szük sé ges idõ -
pon tot.
 

4.6. Kö te le zõ ren del ke zés
A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg a vá mok és

adók meg fi ze té sé nek mód ja it.
 

4.7. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg azt a sze mélyt
(azo kat a sze mé lye ket), aki(k) a vá mok és adók meg fi ze té -
sé ért fe le lõs(ek).
 

4.8. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg a fi ze tés ese dé -
kes sé gé nek nap ját és he lyét.
 

4.9. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a nem ze ti jog sza bá lyok sze rint az ese dé kes ség nap ja 
az áru ki adá sát köve tõen is le het sé ges, e nap nak leg alább
tíz nap pal az áru ki adá sa után kell len nie. A ki adás dá tu ma
és az ese dé kes ség nap ja kö zött el telt idõ szak ra ka mat nem
szá mít ha tó fel.
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4.10. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg azt az idõ sza -
kot, ame lyen be lül a vám ha tó ság jogi lé pé se ket te het az
ese dé kes ség nap já ig meg nem fi ze tett vá mok és adók be -
sze dé sé re.
 

4.11. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg az ese dé kes ség 
nap já ig meg nem fi ze tett vá mok és adók össze ge után ki -
szab ha tó ka mat mér té két, va la mint a ka mat al kal ma zá sá -
nak fel té te le it.
 

4.12. Kö te le zõ ren del ke zés

A vá mok és adók meg fi ze té se kor a be fi ze tés rõl iga zo -
lást kell ki ál lí ta ni a be fi ze tõ ré szé re ki vé ve, ha más bi zo -
nyí ték is van a be fi ze tés iga zo lá sá ról.
 

4.13. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg azon mi ni má -
lis ér té ket és/vagy a vá mok és adók azon mi ni má lis össze -
gét, amely alatt azok be sze dé sé re nem ke rül sor.
 

4.14. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha a vám ha tó ság úgy ta lál ja, hogy az áru nyi lat ko za ton
vagy a vá mok és adók ki sza bá sá ban a hi bák a jo go san ki -
szab ha tó vá mok és adók össze gé nél ki sebb összeg be sze -
dé sét vagy be haj tá sát okoz zák vagy okoz ták, ki ja vít ja eze -
ket a hi bá kat és be sze di a meg nem fi ze tett össze get. Ha
azon ban a kér dé ses összeg ke ve sebb, mint a nem ze ti jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mi ni má lis összeg, a vám ha -
tó ság nem sze di vagy hajt ja be az össze get.

B. A vámok és az adók halasztott megfizetése

4.15. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a nem ze ti jog sza bá lyok meg en ge dik a vá -
mok és adók ha lasz tott meg fi ze té sét, meg ha tá roz zák azo -
kat a fel té te le ket is, ame lyek mel lett ilyen könnyí tés meg -
en ged he tõ.
 

4.16. Kö te le zõ ren del ke zés

A ha lasz tott fi ze tést a le het sé ges mér té kig ka mat te her
nél kül kell en ge dé lyez ni.
 

4.17. Kö te le zõ ren del ke zés

A vá mok és adók meg fi ze té sé re adott ha lasz tás idõ tar ta -
ma leg alább ti zen négy nap.

C. A vámok és az adók visszafizetése

4.18. Kö te le zõ ren del ke zés

A vá mot és az adót vissza fi ze tik, ha meg ál la pí tást nyert, 
hogy hiba kö vet kez té ben na gyobb összeg ke rült kisza -
básra.

4.19. Kö te le zõ ren del ke zés

Az áruk ki vi te le vagy be ho za ta la ese tén vissza fi ze tés re
ke rül sor, amennyi ben az áru kat a be ho za tal vagy ki vi tel
idõ pont já ban hi bás nak ta lál ták, vagy más szem pont ból
nem fe lel tek meg a meg ál la po dott jel lem zõk nek, és vissza -
kül dik az el adó, vagy egy ál ta la meg je lölt más sze mély
szá má ra, fel té ve, ha

– az áruk a be ho za ta li or szág ban még nem ke rül tek fel -
dol go zás ra, ja ví tás ra vagy hasz ná lat ba és éssze rû idõn be -
lül újra ki vi tel re ke rül nek,

– az áruk a ki vi te li or szág ban még nem ke rül tek fel dol -
go zás ra, ja ví tás ra vagy hasz ná lat ba és éssze rû idõ sza kon
be lül újra be ho za tal ra ke rül nek.

Az áruk hasz ná la ta azon ban nem aka dá lyoz za meg a
vissza fi ze tést, ha a hasz ná lat a hiba vagy az áru új ra ki vi te -
lét, il let ve új ra be ho za ta lát ered mé nye zõ egyéb kö rül mé -
nyek ki de rí té sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges volt.

Az új ra ki vi tel vagy új ra be ho za tal he lyett, a vám ha tó ság
dön té sé tõl füg gõ en, le het sé ges az áru ál lam kincs tár ja vá ra
tör té nõ fel aján lá sa, vagy az áru meg sem mi sí té se, il let ve
ke res ke del mi leg ér ték te len né nyil vá ní tá sa vám el len õr zés
mel lett. A fel aján lás vagy meg sem mi sí tés nem ró hat sem -
mi lyen költ sé get az ál lam kincs tár ra.
 

4.20. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság en ge dé lye zi va la mely vám-
és adó fi ze tés sel járó vám eljá rás alá ere de ti leg be je len tett
áru más vám eljá rás alá vo ná sát, min den, az új el já rás után
ki sza bott összeg nél ma ga sabb, már be fi ze tett vá mot és
adót vissza kell fi zet ni.
 

4.21. Kö te le zõ ren del ke zés

A vissza fi ze tés re irá nyu ló ké re lem rõl a vám ha tó ság ha -
tá ro za tot hoz és az érin tett sze mélyt ké se de lem nél kül írás -
ban ér te sí ti, és a túl fi ze tés össze gét a ké re lem jo gos sá gá -
nak el fo ga dá sa után a le he tõ leg ha ma rabb vissza fi ze ti.
 

4.22. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a túl fi ze -
tés a vám ha tó ság nak a vá mok és adók ki sza bá sa kor el kö -
ve tett hi bá já ból szár ma zik, a vissza fi ze tést so ron kí vül el -
vég zi.
 

4.23. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben ha tár idõt ál la pí ta nak meg, ame lyen túl a
vissza fi ze tés irán ti ké rel mek már nem fo gad ha tók el, az
ilyen ha tár idõ nek ele gen dõ nek kell len nie ah hoz, hogy
szá mí tás ba ve gye azo kat a kü lön bö zõ kö rül mé nye ket,
ame lyek min den olyan eset tí pus hoz tar toz nak, ame lyek -
ben a vissza fi ze tést en ge dé lyez ni le het.
 

4.24. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nem tel je sí ti a vissza fi ze tést, ha an nak
össze ge ke ve sebb, mint a nem ze ti jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott leg ki sebb összeg.
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5. Fejezet

BIZTOSÍTÉK

5.1. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok fel so rol ják a biz to sí ték nyúj tás
meg kö ve te lé sé nek ese te it és ha tá roz zák meg an nak for -
máit.
 

5.2. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság ál la pít ja meg a biz to sí ték össze gét.
 

5.3. Kö te le zõ ren del ke zés

Min den olyan sze mély nek, aki tõl/amely tõl biz to sí té kot
kö ve tel nek meg, en ge dé lyez ni kell, hogy a vám ha tó ság ál -
tal el fo ga dott biz to sí ték for mák kö zül a szá má ra leg meg fe -
le lõb bet vá lassza.
 

5.4. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a nem ze ti jog sza bá lyok meg en ge dik, a
vám ha tó ság nem írja elõ biz to sí ték nyúj tá sát, ha meg gyõ -
zõ dött ar ról, hogy az érin tett a vám ha tó ság felé fenn ál ló
kö te le zett sé gét tel je sí te ni fog ja.
 

5.5. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben vám eljá rásból szár ma zó kö te le zett sé gek
tel je sí té sé nek ga ran tá lá sá ra biz to sí ték nyúj tá sát ír ják elõ, a 
vám ha tó ság el fo gad ja az ál ta lá nos biz to sí té kot, kü lö nö sen
azok tól a nyi lat ko zat te võk tõl, akik rend sze re sen nyúj ta -
nak be áru nyi lat ko za tot a vám te rü let kü lön bö zõ vám hi va -
ta la i ban.
 

5.6. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha biz to sí ték nyúj tá sát ír ják elõ, a biz to sí ték össze gé -
nek a le he tõ leg ala cso nyabb nak kell len nie és – a vá mok és 
az adók meg fi ze té se te kin te té ben – nem ha lad ja meg a
vár ha tó an ki sza bás ra ke rü lõ össze get.
 

5.7. Kö te le zõ ren del ke zés

Ha biz to sí té kot nyúj tot tak és a vám ha tó ság meg gyõ zõ -
dött ar ról, hogy meg fele lõen tel je sí tet ték azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, me lyek a biz to sí ték nyúj tást szük sé ges sé tet -
ték, azt a le he tõ leg ha ma rabb fel kell sza ba dí ta ni.

6. Fejezet

VÁMELLENÕRZÉS

6.1. Kö te le zõ ren del ke zés

Min den árut, ide ért ve a szál lí tó esz kö zö ket is, amely a
vám te rü let re be lép vagy on nan ki lép, vám el len õr zés alá
kell von ni, te kin tet nél kül arra, hogy ke let ke zik-e vám-
vagy adó fi ze té si kö te le zett ség.

6.2. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám el len õr zést a leg szük sé ge sebb re kell kor lá toz ni,
úgy, hogy a vám jog tel je sí té sé nek biz to sí tá sá hoz elég sé -
ges le gyen.
 

6.3. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám el len õr zés so rán a vám ha tó ság koc ká zat elem zést
al kal maz.
 

6.4. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság koc ká zat elem zést al kal maz an nak meg -
ha tá ro zá sá hoz, hogy mely sze mé lye ket és áru kat – ide ért -
ve a szál lí tó esz kö zö ket is – vizs gál ja meg, és mi lyen mér -
ték ben.
 

6.5. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság a koc ká zat elem zés alá tá masz tá sá hoz a
vám jog tel je sí té se ér de ké ben ér té ke lé si-mé ré si stra té gi át
fo gad el.
 

6.6. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám el len õr zé si rend szer nek tar tal maz nia kell az au di -
tált el len õr zé se ket is.
 

6.7. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság ke re si az együtt mû kö dést más vám igaz -
ga tá sok kal, és a vám el len õr zés elõ se gí té se ér de ké ben köl -
csö nös ad mi niszt ra tív együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok
kö té sé re tö rek szik.
 

6.8. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám el len õr zés elõ se gí té se ér de ké ben a vám ha tó ság
tö rek szik a gaz dál ko dók kal való együtt mû kö dés re és
együtt mû kö dé si jegy zõ köny vek meg kö té sé re.
 

6.9. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság a vám el len õr zés elõ se gí té se ér de ké ben
az el ér he tõ leg na gyobb mér ték ben hasz nál ja az in for ma ti -
kát és az elekt ro ni kus ke res ke del met.
 

6.10. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság elem zi a gaz dál ko dók ke res ke del mi
rend sze re it – amennyi ben ezek a rend sze rek ha tást gya ko -
rol nak a vám ha tó ság el já rá sa i ra – a vám jog ban rög zí tett
kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés biz to sí tá sa ér de ké ben.

7. Fejezet

AZ INFORMATIKA ALKALMAZÁSA

7.1. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság a vám eljá rások tá mo ga tá sá ra al kal maz za 
az in for ma ti kát, amennyi ben az költ ség ha té kony és ered -
mé nyes mind a vám ha tó ság mind a ke res ke de lem szá má ra. 
A vám ha tó ság ál la pít ja meg az al kal ma zás fel té te le it.
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7.2. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság szá mí tó gé pes el já rás al kal -
ma zá sát ve ze ti be, a vo nat ko zó nem zet kö zi leg el fo ga dott
szab vá nyo kat hasz nál ja.
 

7.3. Kö te le zõ ren del ke zés

Az in for ma ti ka be ve ze té se kor a le he tõ leg na gyobb mér -
ték ben vé le ményt kell cse rél ni min den köz vet le nül érin tett 
fél lel.
 

7.4. Kö te le zõ ren del ke zés

Új vagy fe lül vizs gált nem ze ti jog sza bá lyok ban kell ren -
del kez ni:

– a pa pír ala pú ok má nyok he lyett al kal maz ha tó elekt -
ro ni kus ke res ke de lem mód sze re i rõl,

– az elekt ro ni kus, va la mint a pa pír ala pú hi te le sí té si
mód sze rek rõl,

– a vám ha tó ság sa ját hasz ná lat ra tör té nõ in for má ció
vissza tar tá si jo gá ról és amennyi ben szük sé ges, ezen in for -
má ci ók elekt ro ni kus ke res ke del mi esz kö zök út ján tör té nõ
cse ré jé rõl más vám ha tó sá gok kal és min den más jo gi lag jó -
vá ha gyott fél lel.

8. Fejezet

A VÁMHATÓSÁG ÉS HARMADIK FELEK
KAPCSOLATA

8.1. Kö te le zõ ren del ke zés

Az érin tett sze mé lyek nek jo guk van ügye i ket a vám ha -
tó ság gal köz vet le nül, vagy a ne vük ben el já ró har ma dik fél
köz ve tí té sé vel in téz ni.
 

8.2. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg azo kat a fel té -
te le ket, ame lyek alap ján va la mely sze mély egy má sik sze -
mély ne vé ben és ér de ké ben vám ügyek ben el jár hat, és ha -
tá roz za meg azt a fe le lõs sé get, ame lyet a har ma dik fél a
vám ha tó ság felé a vám- és adó fi ze té si kö te le zett sé ge ket il -
le tõ en bár mi lyen sza bály ta lan ság ese tén vi sel.
 

8.3. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben az érin tett sze mély úgy dönt, hogy vám -
ügye it sa ját ne vé ben in té zi, a vám ügye ket nem le het ke -
vés bé ked ve zõ en ke zel ni, vagy szi go rúbb elõ írásoknak
alá vet ni, mint azo kat, ame lye ket az érin tett sze mély ne vé -
ben har ma dik fél in téz.
 

8.4. Kö te le zõ ren del ke zés

A har ma dik fél ként meg je lölt sze mély szá má ra a vám -
ügyek in té zé sé ben az õt fel ha tal ma zó sze méllyel azo nos
jo go kat kell biz to sí ta ni.

8.5. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság biz to sít ja a rész vé telt a har ma dik fe lek
szá má ra a gaz dál ko dók kal foly ta tott hi va ta los szak mai ta -
nács ko zá so kon.
 

8.6. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság meg ha tá roz za azo kat a kö rül mé nye ket,
ame lyek ese tén az ügy in té zés har ma dik fél igény be vé te lé -
vel nem meg en ge dett.
 

8.7. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság írás ban köz li a har ma dik fél lel az ügy in -
té zés ben való köz re mû kö dé sét el uta sí tó ha tá ro za tot.

9. Fejezet

A VÁMHATÓSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK
ÉS AZ ÁLTALA HOZOTT HATÁROZATOK 

ÉS RENDELKEZÉSEK

A. Általános információk

9.1. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság biz to sít ja, hogy a vám jog ál ta lá nos al kal -
ma zá sá ra vo nat ko zó in for má ci ók min den érin tett sze mély
szá má ra könnyen hoz zá fér he tõ ek le gye nek.
 

9.2. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám jog ban vagy az ad mi niszt ra tív in téz -
ke dé sek ben, il let ve kö ve tel mé nyek ben tör tént vál to zá sok
kö vet kez té ben az in for má ci ó kat mó do sí ta ni kell, a vám ha -
tó ság a mó do sí tott in for má ci ó kat a vál toz ta tá sok hatályba -
lépése elõtt könnyen hoz zá fér he tõ vé te szi, ele gen dõ idõt
hagy va, hogy az érin tett sze mé lyek azo kat tu do má sul ve -
hes sék, ki vé ve, ha az elõ ze tes ér te sí tés le he tõ sé ge ki zárt.
 

9.3. Át me ne ti kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság al kal maz za az in for ma ti kát az in for má -
ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben.

B. Egyedi információk

9.4. Kö te le zõ ren del ke zés

Az érin tett sze mély ké rel mé re a vám ha tó ság, ami lyen
gyor san és pon to san le het sé ges, biz to sít ja az in for má ci ót
az érin tett sze mély ál tal fel ve tett és a vám jog sza bá lyok kal
kap cso la tos egye di ügyek ben.
 

9.5. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nem csak a ki fe je zet ten kért in for má ci ó -
kat adja meg, ha nem min den egyéb, az ügy höz tar to zó in -
for má ci ót is – ame lyet be lá tá sa sze rint az érin tett sze mély
tu do má sá ra kell hoz ni – ren del ke zés re bo csát.
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9.6. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság in for má ci ót ad, biz to sí ta nia
kell, hogy ne tár jon fel a vám ha tó sá got vagy egy har ma dik
fe let érin tõ ma gán vagy bi zal mas ter mé sze tû rész le tet, ki -
vé ve, ha a nyil vá nos ság ra ho za ta lu kat a nem ze ti jog sza bá -
lyok elõ ír ják vagy arra fel jo go sít ják.
 

9.7. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság nem tud té rí tés men te sen in -
for má ci ót nyúj ta ni, min den költ sé get a tel je sí tett szol gál ta -
tá sok meg kö ze lí tõ költ sé ge i re kell kor lá toz ni.

C. Határozatok és döntések

9.8. Kö te le zõ ren del ke zés

Az érin tett sze mély írás be li ké rel mé re a vám ha tó ság
írás ban tá jé koz ta tást küld ha tá ro za tá ról a nem ze ti jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül. Amennyi ben a
vám ha tó ság ha tá ro za ta az érin tett sze mély re néz ve ked ve -
zõt len, az oko kat fel kell tün tet ni és a jog or vos lat irán ti jo -
gá ról az érin tett sze mélyt tá jé koz tat ni kell.
 

9.9. Kö te le zõ ren del ke zés

Az érin tett sze mély ké rel mé re a vám ha tó ság kö te le zõ
ér vé nyû ren del ke zé se ket bo csát ki, fel té ve, hogy a vám ha -
tó ság nak az összes ál ta la szük sé ges nek ítélt in for má ció
ren del ke zé sé re áll.

10. Fejezet

JOGORVOSLAT VÁMÜGYEKBEN

A. A jogorvoslathoz való jog

10.1. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok ha tá roz zák meg a jog or vos lat -
hoz való jo got vám ügyek ben.
 

10.2. Kö te le zõ ren del ke zés

Min den sze mélyt, akit/ame lyet a vám ha tó ság ha tá ro za ta 
vagy mu lasz tá sa köz vet le nül érint, meg il let a jog or vos lat
joga.
 

10.3. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság ha tá ro za tá val vagy mu lasz tá sá val köz -
vet le nül érin tett sze mély nek, a vám ha tó ság hoz in té zett ké -
rel mé re – a nem ze ti jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül – meg kell kül de ni a vo nat ko zó ren del ke zést és
a ha tá ro zat alap já ul szol gá ló in do ko lást. Ez alap ján dönt -
het, hogy kí ván-e élni jog or vos lat tal, vagy sem.
 

10.4. Kö te le zõ ren del ke zés

A nem ze ti jog sza bá lyok biz to sít ják a jog or vos lat irán ti
jo got a vám ha tó sá gok in téz ke dé se i vel szem ben.

10.5. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság hoz in té zett jog or vos la ti ké -
re lem el uta sí tás ra ke rül, a jog or vos la tot ké rõ nek jo got kell
biz to sí ta ni arra, hogy a vám igaz ga tás tól füg get len ha tó -
ság hoz újabb jog or vos lat irán ti ké rel met ter jesszen be.
 

10.6. Kö te le zõ ren del ke zés

Vég sõ eset ben a jog or vos la tot kérõ fél nek jo gá ban áll az 
igaz ság ügyi ha tó ság hoz for dul ni jog or vos la tért.

B. A jogorvoslat formája és indokai

10.7. Kö te le zõ ren del ke zés

A jog or vos lat irán ti ké rel met írás ban kell be nyúj ta ni és
fel kell tün tet ni az in do ko kat.
 

10.8. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság ha tá ro za ta el le ni jog or vos lat be nyúj tá sá -
ra ha tár idõt kell meg szab ni, és e ha tár idõ nek ele gen dõ idõt 
kell hagy nia a jog or vos la tot kérõ szá má ra a vi ta tott ha tá ro -
zat ta nul má nyo zá sá ra ezen fe je zet 10.2. pont já val össz -
hang ban és a jog or vos lat irán ti ké re lem elõ ké szí té sé re.
 

10.9. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a jog or vos lat irán ti ké rel met a vám ha tó -
ság hoz nyújt ják be, a vám ha tó ság hi va tal ból nem kö ve tel -
he ti meg az alá tá masz tó bi zo nyí ték egy ide jû be nyúj tá sát,
ha nem erre, meg fe le lõ kö rül mé nyek ese tén, éssze rû idõt
en ge dé lyez.

C. A jogorvoslati kérelem vizsgálata

10.10. Kö te le zõ ren del ke zés

A vám ha tó ság nak a jog or vos lat irán ti ké re lem mel kap -
cso la tos dön té sét írás ban a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
kell el jut tat nia a ké rel met be nyúj tó sze mély hez.
 

10.11. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben a vám ha tó ság hoz in té zett jog or vos lat irán -
ti ké re lem el uta sí tás ra ke rül, a vám ha tó ság a dön té sé ben
fel tün te ti an nak in do ka it és ér te sí ti a jog or vos lat ké rõt
 arról, hogy joga van köz igaz ga tá si vagy füg get len ha tó -
ság hoz to váb bi jog or vos la ti ké rel met be nyúj ta ni, va la mint 
köz li a jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár -
idõt.
 

10.12. Kö te le zõ ren del ke zés

Amennyi ben jog or vos lat nak he lye van, a vám ha tó ság,
ami lyen ha mar le het sé ges, fo ga na to sít ja a füg get len ha tó -
ság ha tá ro za tát vagy az igaz ság ügyi ha tó ság íté le tét, ki vé -
ve azo kat az ese te ket, ahol a vám ha tó ság fel leb bez a dön -
tés el len.”
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3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik
 napon lép ha tály ba.

(2) A vám eljá rások egy sze rû sí té sé rõl és össze han go lá -
sá ról  szóló, Ki o tó ban, 1973. má jus 18-án kelt nem zet kö zi
egyez ményt ki hir de tõ l982. évi 11. tör vényerejû ren de let
ren del ke zé se it a Ma gyar Köz tár sa ság ban azon ál la mok
 tekintetében kell al kal maz ni, ame lyek nem ré szes fe lei a
je len tör vénnyel ki hir de tett, Brüsszel ben, 1999. jú ni us
26-án lét re ho zott Mó do sí tó Jegy zõ könyv nek.

(3) A Mó do sí tó Jegy zõ könyv ben fog lal tak vég re haj tá -
sá ról a pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XLII.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös
védelmérõl Szánában, 2004. január 18-án aláírt

Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Je me ni Köz tár sa ság kö zött a be -
ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl Szá ná -
ban, 2004. ja nu ár 18-án alá írt Meg ál la po dás (a továb biak -
ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Republic of Hungary 

and the Republic of Yemen
for the Promotion and Reciprocal Protection of

Investments

The Re pub lic of Hun ga ry and the Re pub lic of Ye men
(he re i naf ter re fer red to as the „Cont rac ting Par ti es”),

de si ring to in ten si fy eco no mic co o pe ra ti on to the
mu tu al be ne fit of both Cont rac ting Par ti es,

in ten ding to cre a te and ma in ta in fa vo u rab le con di ti ons
for in vest ments of in ves tors of one Cont rac ting Party in the 
ter ri to ry of the ot her Cont rac ting Party, and

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

cons ci o us that the pro mo ti on and re cip ro cal pro tec ti on
of in vest ments, ac cor ding to the pre sent Ag re e ment,
sti mu la tes the bu si ness ini ti a ti ves in this fi eld,

have ag re ed as fol lows:

Article 1

Definitions

For the pur po ses of this Ag re e ment:

1. The term „in vest ment” shall comp ri se eve ry kind of
as set in ves ted in con nec ti on with eco no mic ac ti vi ti es by
an in ves tor of one Cont rac ting Party in the ter ri to ry of the
ot her Cont rac ting Party in ac cor dan ce with the laws and
re gu lat ions of the lat ter and shall inc lu de, in par ti cu lar,
tho ugh not exc lu si vely:

(a) mo vab le and im mo vab le pro perty as well as any
ot her pro perty rights in rem such as mort ga ges, li ens,
pled ges and si mi lar rights;

(b) sha res, stocks and de ben tu res of com pa ni es or any
ot her form of par ti ci pa ti on in a com pany;

(c) cla ims to mo ney or to any per for man ce ha ving an
eco no mic va lue as so ci a ted with an in vest ment;

(d) in tel lec tu al pro perty rights, inc lu ding co py rights,
tra de marks, pa tents, in dust ri al de signs, tech ni cal
pro ces ses, know-how, tra de sec rets, tra de na mes and
go od will as so ci a ted with an in vest ment;

(e) con ces si ons un der pub lic law, as well as ot her rights
gi ven by law, by cont ract or by de ci si on of the aut ho rity.
Con ces si ons to se arch for, ext ract or exp lo it mi ne ral
re so ur ces are inc lu ded in ac cor dan ce with the na ti o nal law
of the Cont rac ting Party host of the in vest ment.

Any al te ra ti on of the form in which as sets are in ves ted
shall not af fect the ir cha rac ter as in vest ment.

2. The term „in ves tor” shall mean any na tu ral or le gal
per son who in vests in the ter ri to ry of the ot her Cont rac ting
Party.

(a) The term „na tu ral per son” shall mean any na tu ral
per son ha ving the na ti o na lity of eit her Cont rac ting Party in 
ac cor dan ce with its laws.

(b) The term „le gal per son” shall mean with res pect to
eit her Cont rac ting Party, any en tity in cor po ra ted or
cons ti tu ted in ac cor dan ce with, and re cog ni zed as le gal
per son by its laws. In the case of the Re pub lic of Hun ga ry,
this term also inc lu des the un li mi ted part ners hip
(köz ke re se ti tár sa ság) and the li mi ted part ners hip (be té ti
tár sa ság).

3. The term „re turns” shall mean amo unts yi el ded by an
in vest ment and in par ti cu lar, tho ugh not exc lu si vely,
inc lu des pro fits, in ter est, ca pi tal ga ins, di vi dends, ro y al ti es 
or fees.

2044 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/25. szám



4. The term „ter ri to ry” shall mean:
a) in the case of the Re pub lic of Hun ga ry, when used in

a ge og rap hi cal sen se, the ter ri to ry of the Re pub lic of
Hun ga ry;

b) in the case of the Re pub lic of Ye men, the ter ri to ry of
the Re pub lic of Ye men which co mes un der its so ve re ignty
inc lu ding in ad di ti on to the zo nes con ta i ned wit hin the
land bo un da ri es, the is lands and ter ri to ri al sea and
exc lu si ve eco no mic zone, and also the con ti nen tal shelf
and ot her ma ri ti me are as over which it has so ve re ignty and 
ju ris dic ti on ac cor ding to in ter na ti o nal law.

5. The term „fre ely con ver tib le cur ren cy” me ans the
cur ren cy that is wi dely used to make pa y ments for
in ter na ti o nal tran sac ti ons and wi dely ex chan ged in
prin ci pal in ter na ti o nal ex chan ge mar kets pro vi ded it is not
cont ra ry to the re gu lat ions of eit her of the Cont rac ting
Par ti es.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Cont rac ting Party shall en co u ra ge and cre a te
fa vo u rab le con di ti ons for in ves tors of the ot her
Cont rac ting Party to make in vest ments in its ter ri to ry and,
shall ad mit such in vest ments in ac cor dan ce with its laws
and re gu lat ions.

2. In vest ments of in ves tors of eit her Cont rac ting Party
shall at all ti mes be ac cor ded fair and equ i tab le tre at ment
and shall en joy full pro tec ti on and se cu rity in the ter ri to ry
of the ot her Contracting Party.

Article 3

National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Cont rac ting Party shall in its ter ri to ry ac cord
in vest ments and re turns of in ves tors of the ot her
Cont rac ting Party tre at ment which is fair and equ i tab le and 
not less fa vo u rab le than that which it ac cords to
in vest ments and re turns of its own in ves tors or to
in vest ments and re turns of in ves tors of any third Sta te
whichever is more favourable.

2. Each Cont rac ting Party shall in its ter ri to ry ac cord to
in ves tors of the ot her Cont rac ting Party, as re gards
ma na ge ment, ma in te nan ce, use, en jo y ment or dis po sal of
the ir in vest ment, tre at ment which is fair and equ i tab le and
not less fa vo u rab le than that which it ac cords to its own
in ves tors or of any third State, whichever is more
favourable.

3. The pro vi si ons of pa rag raph 1 and 2 of this Ar tic le
shall not be const ru ed so as to ob li ge one Cont rac ting Party 

to ex tend to the in ves tors of the ot her the be ne fit of any
tre at ment, pre fe ren ce or pri vi le ge, which may be ex ten ded
by the for mer Cont rac ting Party by virtue of:

(a) any cus toms un ion or free tra de area or a mo ne ta ry
un ion or si mi lar in ter na ti o nal ag re e ments le ad ing to such
un ions or ins ti tu ti ons or ot her forms of re gi o nal
co o pe ra ti on to which eit her of the Cont rac ting Parties is or
may become a party;

(b) any in ter na ti o nal ag re e ment or ar ran ge ment re lat ing
wholly or ma inly to taxation;

(c) any mul ti la te ral ag re e ments on in vest ments to which 
eit her of the Cont rac ting Par ti es is or may be co me a party.

Article 4

Compensation for Losses

1. When in vest ments by in ves tors of eit her Cont rac ting
Party suf fer los ses owing to war, ar med conf lict, a sta te of
na ti o nal emer gen cy, re volt, in sur rec ti on, riot or ot her
si mi lar events in the ter ri to ry of the ot her Cont rac ting
Party, they shall be ac cor ded by the lat ter Cont rac ting
Party tre at ment, as re gards res ti tu ti on, in dem ni fi ca ti on,
com pen sa ti on or ot her sett le ment, not less fa vo u rab le than
that which the lat ter Cont rac ting Party ac cords to its own
investors or to investors of any third State.

Article 5

Expropriation

1. In vest ments of in ves tors of eit her Cont rac ting Party
shall not be na ti o na li sed, exp rop ri a ted or sub jec ted to
me a su res ha ving ef fect equ i va lent to na ti o na li sa ti on or
exp rop ri a ti on (he re i naf ter re fer red to as „exp rop ri a ti on”)
in the ter ri to ry of the ot her Cont rac ting Party ex cept for a
pub lic pur po se. The exp rop ri a ti on shall be car ri ed out
un der due pro cess of law, on a non-disc ri mi na to ry ba sis
and shall be ac com pa ni ed by pro vi si ons for the pa y ment of 
prompt, ade qu a te and ef fec ti ve com pen sa ti on. Such
com pen sa ti on shall amo unt to the mar ket va lue of the
in vest ment exp rop ri a ted im me di a tely be fo re exp rop ri a ti on 
or im pen ding exp rop ri a ti on be ca me pub lic know led ge,
and shall be made wit hin three months from the date on
which the de ci si on con cer ning the expropriation becomes
non appealable, and be effectively realizable and be freely
transferable in freely convertible currency.

2. The in ves tor af fec ted shall have a right, to prompt
re vi ew, by a ju di ci al or ot her in de pen dent aut ho rity of that
Cont rac ting Party, of his or its case and of the va lu a ti on of
his or its in vest ment in ac cor dan ce with the prin cip les set
out in this Article.
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3. The pro vi si ons of pa rag raph 1 of this Ar tic le shall
also apply whe re a Cont rac ting Party exp rop ri a tes the as -
sets of a com pany which is in cor po ra ted or cons ti tu ted un -
der the law in for ce in any part of its own ter ri to ry, and in
which in ves tors of the ot her Cont rac ting Party own sha res.

Article 6

Transfers

1. The Cont rac ting Par ti es shall gu a ran tee the trans fer of 
pa y ments re la ted to in vest ments and re turns. The trans fers
shall be made in a fre ely con ver tib le cur ren cy, wit ho ut any
rest ric ti on and un due de lay. Such trans fers shall inc lu de in
par ti cu lar, tho ugh not exc lu si vely:

(a) ca pi tal and ad di ti o nal amo unts to ma in ta in or inc re a -
se the in vest ment;

(b) pro fits, in ter est, di vi dends and ot her cur rent in co me;
(c) funds in re pa y ment of lo ans;
(d) ro y al ti es or fees;
(e) pro ce eds of the to tal or par ti al sale or li qu i da ti on of

the in vest ment;
(f) the ear nings of na tu ral per sons sub ject to the laws

and re gu lat ions of the Cont rac ting Party, in which in vest -
ments have been made.

2. For the pur po se of this Ag re e ment, ex chan ge ra tes
shall be the of fi ci al ra tes ef fec ti ve for the cur rent transac -
tions at the date of trans fer, un less ot her wi se ag re ed.

Article 7

Subrogation

1. If a Cont rac ting Party or its de sig na ted agen cy ma kes
pa y ment to its own in ves tors un der a gu a ran tee it has ac -
cor ded in res pect of an in vest ment in the ter ri to ry of the ot -
her Cont rac ting Party, the lat ter Cont rac ting Party shall re -
cog ni ze:

(a) the as sign ment, whet her un der the law or pur su ant to
a le gal tran sac ti on in that co unt ry, of any right or cla im by
the in ves tor to the for mer Cont rac ting Party or its de sig na -
ted agen cy, as well as,

(b) that the for mer Cont rac ting Party or its de sig na ted
agen cy is en tit led by vir tue of sub ro ga ti on to exer ci se the
rights and en for ce the cla ims of that in ves tor and shall as -
su me the ob li ga ti ons re la ted to the in vest ment.

2. The sub ro ga ted rights or cla ims shall not ex ce ed the
ori gi nal rights or cla ims of the in ves tor.

Article 8

Settlement of Investment Disputes between a Contracting
Party and an Investor of the other Contracting Party

1. Any dis pu te which may ari se bet we en an in ves tor of
one Cont rac ting Party and the ot her Cont rac ting Party in
con nec ti on with an in vest ment on the ter ri to ry of that ot her 
Cont rac ting Party shall be sub ject to ne go ti a ti ons bet we en
the parties in dispute.

2. If any dis pu te bet we en an in ves tor of one Cont rac ting
Party and the ot her Cont rac ting Party can not be thus
sett led wit hin a pe ri od of six months, the in ves tor shall be
en tit led to sub mit the case either to:

(a) the com pe tent co urt of the Cont rac ting Party in the
ter ri to ry of which the in vest ment has been made; or

(b) the In ter na ti o nal Cent re for Sett le ment of
In vest ment Dis pu tes (ICSID) ha ving re gard to the
app li cab le pro vi si ons of the Con ven ti on on the Sett le ment
of In vest ment Dis pu tes bet we en Sta tes and Na ti o nals of
ot her Sta tes ope ned for sig na tu re at Was hing ton D.C. on
18 March 1965, in the event both Cont rac ting Par ti es shall
have become a party to this Convention; or

(c) an ar bit ra tor or in ter na ti o nal ad hoc ar bit ral tri bu nal
es tab lis hed un der the Ar bit ra ti on Ru les of the Uni ted
Na ti ons Com mis si on on In ter na ti o nal Tra de Law
(UNCITRAL). The par ti es to the dis pu te may ag ree in
wri ting to mo di fy the se Ru les. The ar bit ral awards shall be
fi nal and binding on both Parties to the dispute.

Article 9

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Dis pu tes bet we en the Cont rac ting Par ti es con cer ning
the in terp re ta ti on or app li ca ti on of this Ag re e ment shall, if
pos sib le, be sett led thro ugh con sul ta ti on or negotiation.

2. If the dis pu te can not be thus sett led wit hin six
months, it shall upon the re qu est of eit her Cont rac ting
Party, be sub mit ted to an Ar bit ral Tri bu nal in ac cor dan ce
with the pro vi si ons of this Article.

3. The Ar bit ral Tri bu nal shall be cons ti tu ted for each
in di vi du al case in the fol lo wing way. Wit hin two months
of the re ce ipt of the re qu est for ar bit ra ti on, each
Cont rac ting Party shall ap po int one mem ber of the
Tri bu nal. The se two mem bers shall then se lect a na ti o nal
of a third Sta te who on app ro val of the two Cont rac ting
Par ti es shall be ap po in ted Cha ir man of the Tri bu nal
(he re i naf ter re fer red to as the „Cha ir man”). The Cha ir man
shall be ap po in ted wit hin three months from the date of
appointment of the other two members.

4. If wit hin the pe ri ods spe ci fi ed in pa rag raph 3 of this
Ar tic le the ne ces sa ry ap po int ments have not been made, a
re qu est may be made to the Pre si dent of the In ter na ti o nal

2046 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/25. szám



Co urt of Jus ti ce to make the ap po int ments. If he hap pens to 
be a na ti o nal of eit her Cont rac ting Party, or if he is
ot her wi se pre ven ted from dis char ging the said func ti on,
the Vi ce-Pre si dent shall be in vi ted to make the
ap po int ments. If the Vice Pre si dent also hap pens to be a
na ti o nal of eit her Cont rac ting Party or is pre ven ted from
dis char ging the said func ti on, the mem ber of the
In ter na ti o nal Co urt of Jus ti ce next in se ni o rity who is not a
national of either Contracting Party shall be invited to
make the appointments.

5. The Ar bit ral Tri bu nal shall re ach its de ci si on by a
ma jo rity of vo tes. Such de ci si on shall be bin ding. Each
Cont rac ting Party shall bear the cost of its own ar bit ra tor
and its rep re sen ta ti on in the ar bit ral pro ce e dings; the cost
of the Cha ir man and the re ma in ing costs shall be bor ne in
equ al parts by both Cont rac ting Par ti es. The Ar bit ral
Tri bu nal shall determine its own procedure.

Article 10

Application of Other Rules and Special Commitments

1. Whe re a mat ter is go ver ned si mul ta ne o usly both by
this Ag re e ment and by anot her in ter na ti o nal ag re e ment to
which both Cont rac ting Par ti es are par ti es, not hing in this
Ag re e ment shall pre vent eit her Cont rac ting Party or any of 
its in ves tors who own in vest ments in the ter ri to ry of the
ot her Cont rac ting Party from ta king ad van ta ge of
whi che ver rules are more favourable to his case.

2. If the tre at ment to be ac cor ded by one Cont rac ting
Party to in ves tors of the ot her Cont rac ting Party in
ac cor dan ce with its laws and re gu lat ions or ot her spe ci fic
pro vi si ons of cont racts is more fa vo u rab le than that
ac cor ded by the Ag re e ment, the more favourable shall be
accorded.

Article 11

Applicability of this Agreement

This Ag re e ment shall apply to in vest ments made in the
ter ri to ry of one of the Cont rac ting Par ti es in ac cor dan ce
with its laws by in ves tors of the ot her Cont rac ting Party
pri or to as well as af ter the ent ry into for ce of this
Ag re e ment, but shall not apply to any dis pu te con cer ning
an in vest ment which aro se, or any cla im which was sett led
before its entry into force.

Article 12

Entry into Force, Duration and Termination

1. The Cont rac ting Par ti es shall no ti fy each ot her that
the ir cons ti tu ti o nal re qu i re ments for the ent ry into for ce of
this Ag re e ment have been comp li ed with. This Ag re e ment
shall en ter into for ce on the date of the second notification.

2. This Ag re e ment shall re ma in in for ce for a pe ri od of
ten ye ars and shall con ti nue in for ce the re af ter un less, one
year be fo re the ex pi ry of the ini ti al or any sub se qu ent
pe ri ods, eit her Cont rac ting Party no ti fi es the ot her in
wri ting of its in ten ti on to terminate the Agreement.

3. In res pect of in vest ments made pri or to the
ter mi na ti on of this Ag re e ment, the pro vi si ons of this
Ag re e ment shall con ti nue to be ef fec ti ve for a pe ri od of ten 
ye ars from the date tho se in vest ments were established.

In wit ness whe re of, the un der sig ned duly aut ho ri zed
have sig ned this Ag re e ment.

Done in dup li ca te at Sa na ’a, this 18 day of Ja nu a ry,
2004, in the Hun ga ri an, Ara bic and Eng lish lan gu a ges, all
texts be ing equ ally aut hen tic. In case of any di ver gen ce of
in terp re ta ti on, the Eng lish text shall prevail.

For the Re pub lic of For the Re pub lic of

Hun ga ry Ye men

Protocol

On sig ning the Ag re e ment bet we en the Re pub lic of
Hun ga ry and the Re pub lic of Ye men for the Pro mo ti on
and Re cip ro cal Pro tec ti on of In vest ments, the un der sig ned 
duly aut ho ri zed have in ad di ti on ag re ed on the fol lo wing
pro vi si on, which shall form an integral part of the said
Agreement. 

Ad den dum to Ar tic le 1 Pa rag raph 1 Sub pa rag raph e):

If the de fi ni ti on of in vest ments in any in ter na ti o nal
ag re e ment for the pro mo ti on and re cip ro cal pro tec ti on of
in vest ments app li cab le in the Re pub lic of Ye men co vers
con ces si ons to se arch for, ext ract or exp lo it mi ne ral
re so ur ces then such de fi ni ti on shall be app li cab le for the
pur po ses of this Ag re e ment to the investors of the other
Contracting Party.

Done in dup li ca te at Sa na ’a, this 18 day of Ja nu a ry,
2004 in the Hun ga ri an, Ara bic and Eng lish lan gu a ges, all
texts be ing equ ally aut hen tic. In case of any di ver gen ce of
in terp re ta ti on, the Eng lish text shall prevail.

For the Re pub lic of For the Re pub lic of

Hun ga ry Ye men

Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös

védelmérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Je me ni Köz tár sa ság
(a továb biak ban „Szer zõ dõ Fe lek”),

at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a gaz da sá gi együtt mû kö -
dést mind két Szer zõ dõ Fél ja vá ra erõ sít sék,
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az zal a szán dék kal, hogy ked ve zõ fel té te le ket te remt se -
nek és tart sa nak fenn az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak
be ru há zá sa i hoz a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, és

an nak tu da tá ban, hogy a be ru há zá sok nak a je len Meg ál -
la po dás sal össz hang ban tör té nõ elõ moz dí tá sa és köl csö -
nös vé del me ösz tön zi az üz le ti kez de mé nye zé se ket ezen a
te rü le ten,

meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

Meghatározások

A Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:

1. A „be ru há zás” ki fe je zés ma gá ban fog lal min den faj ta 
olyan va gyo ni ér té ket, me lyet az egyik Szer zõ dõ Fél va la -
mely be ru há zó ja gaz da sá gi te vé keny ség gel össze füg gõ en
fek te tett be a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ez utób bi tör -
vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban, és kü lö nö sen
– de nem ki zá ró lag – a kö vet ke zõ ket je len ti:

a) az ingó és in gat lan tu laj dont, va la mint min den egyéb 
jo got, mint pél dá ul a jel zá lo got, a zá log jo got, egyéb zá lo -
got és ha son ló jo go kat;

b) a rész vé nye ket, üz let ré sze ket és vál la la ti köt vé nye -
ket, il let ve a tár sa sá gi ér de kelt ség egyéb for má it;

c) olyan pénz kö ve te lé se ket vagy gaz da sá gi ér ték kel
bíró tel je sí tés nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö ve te lé se ket, ame -
lyek be ru há zás hoz kap cso lód nak;

d) a szel le mi tu laj don hoz fû zõ dõ jo go kat, ide ért ve a be -
ru há zás hoz kap cso ló dó szer zõi jo go kat, véd je gye ket, sza -
ba dal ma kat, ipa ri min tá kat, tech no ló gi á kat, know-how-t,
ke res ke del mi tit ko kat, ke res ke del mi ne ve ket és go od -
will-t;

e) a tör vény ben meg ha tá ro zott kon cesszi ó kat, to váb bá
egyéb, jog sza bály, szer zõ dés vagy ha tó sá gi dön tés ál tal
biz to sí tott jo go kat, be le ért ve a be ru há zást be fo ga dó Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lya i val össz hang ban az ás vá nyi erõ for -
rá sok ku ta tá sá ra, ki ter me lé sé re, vagy ki ak ná zá sá ra vo nat -
ko zó kon cesszi ó kat is.

A va gyo ni ér ték be ru há zá si for má já nak ké sõb bi meg -
vál to zá sa nem érin ti an nak be ru há zás jel le gét.

2. A „be ru há zó” ki fe je zés min den olyan ter mé sze tes
vagy jogi sze mélyt je lent, aki a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén be ru há zást esz kö zöl.

a) A „ter mé sze tes sze mély” ki fe je zés min den olyan ter -
mé sze tes sze mélyt je lent, aki bár me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
lam pol gá ra an nak jog sza bá lyai ér tel mé ben;

b) a „jogi sze mély” ki fe je zés je len ti bár mely Szer zõ dõ
Fél te kin te té ben azt a jog alanyt, amely tör vényeivel össz -
hang ban jött lét re, il let ve ke rült be jegy zés re, to váb bá tör -
vényei jogi sze mély nek is me rik el. A Ma gyar Köz tár sa ság
te kin te té ben a ki fe je zés a köz ke re se ti tár sa ság ra és a be té ti
tár sa ság ra is ki ter jed.

3. A „ho zam” ki fe je zés a be ru há zás ból szár ma zó ered -
ményt je len ti és ma gá ban fog lal ja – kü lö nö sen, de nem ki -
zá ró la go san – a nye re sé get, ka ma tot, tõ ke nye re sé get, osz -
ta lé kot, jog dí ja kat vagy egyéb dí ja kat.

4. A „te rü let” ki fe je zés je len ti:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben, föld raj zi ér te -

lem ben hasz nál va, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét;
b) a Je me ni Köz tár sa ság te kin te té ben a Je me ni Köz tár -

sa ság te rü le tét, amely a fenn ha tó sá ga alá tar to zik, to váb bá
a föl di ha tá rok ál tal kö rül zárt te rü le tet, a szi ge te ket, a par ti
ten gert, a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze tet, va la mint a kon -
ti nen tá lis ta lap za tot és egyéb ten ge ri te rü le te ket, amely
 fölött fel ség jo go kat és fenn ha tó sá got gya ko rol a nem zet -
kö zi jog gal össz hang ban.

5. A „sza ba don át vált ha tó pénz nem” ki fe je zés azt a
pénz ne met je len ti, ame lyet szé les kör ben hasz nál nak fi ze -
tés re nem zet kö zi üz le ti tranz ak ci ók ese té ben és szé les kör -
ben for gal maz nak a ve ze tõ nem zet kö zi de vi za pi a co kon,
amennyi ben ez nem el len té tes egyik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lya i val sem.

2. Cikk

A beruházások ösztönzése és védelme

1. Mind két Szer zõ dõ Fél ösz tön zi a má sik Szer zõ dõ Fél 
be ru há zó it, és ked ve zõ kö rül mé nye ket te remt szá muk ra
an nak ér de ké ben, hogy te rü le tén be ru há zá so kat esz kö zöl -
je nek, to váb bá tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang -
ban le he tõ vé te szi az ilyen be ru há zá sok lét re ho zá sát.

2. Bár me lyik Szer zõ dõ Fél be ru há zói ál tal esz kö zölt
be ru há zá sok a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén min den kor
igaz sá gos és mél tá nyos bá nás mód ban ré sze sül nek, to váb -
bá tel jes körû vé del met és biz ton sá got él vez nek.

3. Cikk

Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

1. Mind két Szer zõ dõ Fél a te rü le tén a má sik Szer zõ dõ
Fél be ru há zó i nak a be ru há zá sa it és ho za ma it olyan bá nás -
mód ban ré sze sí ti, amely igaz sá gos és mél tá nyos és nem
ked ve zõt le nebb, mint a sa ját be ru há zói be ru há zá sa i nak és
ho za ma i nak, il let ve bár mely har ma dik ál lam be ru há zói
be ru há zá sa i nak és ho za ma i nak biz to sí tott bá nás mód kö zül 
a ked ve zõbb.

2. Mind két Szer zõ dõ Fél a te rü le tén a má sik Szer zõ dõ
Fél be ru há zó it olyan bá nás mód ban ré sze sí ti a beruházá -
saik irá nyí tá sa, fenn tar tá sa, hasz ná la ta, él ve ze te vagy a ve -
lük való ren del ke zés te kin te té ben, amely igaz sá gos és mél -
tá nyos és nem ked ve zõt le nebb, mint a sa ját be ru há zói
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vagy bár me lyik har ma dik ál lam be ru há zói szá má ra biz to -
sí tott bá nás mód kö zül a ked ve zõbb.

3. E Cikk 1. és 2. be kez dé sé nek ren del ke zé sei nem ér -
tel mez he tõk úgy, hogy az egyik Szer zõ dõ Fe let arra kö te -
le zik, hogy ki ter jessze a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i ra
bár mi lyen olyan bá nás mód nak, pre fe ren ci á nak vagy ki -
vált ság nak az elõ nye it, ame lyet az elõb bi Szer zõ dõ Fél a
kö vet ke zõk alap ján nyújt hat:

a) hogy tag ja vagy tag já vá vá lik va la mely vám uni ó nak, 
sza bad ke res ke del mi öve zet nek vagy pénz ügyi uni ó nak,
vagy ré sze se, vagy ré sze sé vé vá lik az ilyen uni ók, in téz -
mé nyek lét re ho zá sá hoz ve ze tõ ha son ló nem zet kö zi meg ál -
la po dás nak, vagy a re gi o ná lis együtt mû kö dés más for má i -
nak;

b) bár mely nem zet kö zi meg ál la po dás vagy meg egye -
zés, amely egész ben vagy nagy részt az adó zás sal kap cso -
la tos;

c) hogy tag ja vagy tag já vá vá lik va la mely több ol da lú
nem zet kö zi be ru há zás vé del mi meg ál la po dás nak.

4. Cikk

Kártalanítás veszteségekért

1. Ha bár me lyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak a be ru há -
zá sai há bo rú, fegy ve res össze üt kö zés, or szá gos szük ség ál -
la pot, fel ke lés, lá za dás, za var gás, vagy egyéb ha son ló ese -
mény  miatt a má sik Ál lam te rü le tén vesz te sé get szen ved -
nek, az utób bi Szer zõ dõ Fél a hely re ál lí tás, kár ta la ní tás,
kár pót lás vagy egyéb ren de zés te kin te té ben olyan bá nás -
mód ban ré sze sí ti azo kat, amely nem ked ve zõt le nebb an -
nál, mint amit az utób bi Ál lam a sa ját be ru há zó i nak vagy
bár me lyik har ma dik ál lam be ru há zó i nak biz to sít.

5. Cikk

Kisajátítás

1. Egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak be ru há zá sa it sem
ál la mo sít hat ják, sa já tít hat ják ki vagy vet he tik olyan in téz -
ke dé sek alá a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, me lyek ha tá sa
meg egye zik az ál la mo sí tás sal vagy ki sa já tí tás sal (a továb -
biak ban: „ki sa já tí tás”), ki vé ve ha az köz ér dek bõl tör té nik.
A ki sa já tí tást hát rá nyos meg kü lön böz te té sek tõl men te sen,
meg fe le lõ tör vényes el já rás ke re té ben kell vég re haj ta ni és
egy ide jû leg ren del kez ni kell az azon na li, meg fe le lõ és
tény le ges kár pót lás meg fi ze té sé rõl. A kár pót lás nak egyen -
ér té kû nek kell len nie a be ru há zás nak a ki sa já tí tást, il let ve
a kö zel gõ ki sa já tí tás köz is mert té vá lá sát köz vet le nül meg -
elõ zõ idõ pont ban ér vé nyes pi a ci ér té ké vel, és a ki sa já tí tás -
ról ho zott dön tés meg fel leb bez he tet len né vá lá sá tól szá mí -
tott há rom hó na pon be lül tel je sí te ni kell, oly mó don, hogy
az tény le ge sen hoz zá fér he tõ és sza ba don át vált ha tó pénz -
nem ben sza ba don át utal ha tó le gyen.

2. Az érin tett be ru há zó nak joga van a ki sa já tí tó Szer zõ -
dõ Fél bí rói vagy egyéb füg get len ha tó sá ga ál tal az ügyét,
és be ru há zá sá nak az e Cikk ben rög zí tett el vek kel össz -
hang ban tör té nõ ér té ke lé sét azon nal fe lül vizs gál tat ni.

3. A je len Cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé sei meg -
fele lõen al kal ma zan dók, ami kor va la me lyik Szer zõ dõ Fél
egy olyan tár sa ság va gyo nát sa já tít ja ki, amely ezen Ál lam
te rü le té nek bár mely ré szén az ér vé nyes jog sza bá lyok alap -
ján jött lét re, il let ve ke rült be jegy zés re, és amely ben a má -
sik Szer zõ dõ Fél be ru há zói üz let ré szek kel bír nak.

6. Cikk

Átutalások

1. A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a be ru há zá sok kal és
ho za mok kal kap cso la tos ki fi ze té sek át utal ha tó sá gát. Az
át uta lá sok nak sza ba don át vált ha tó pénz nem ben kell tör -
tén ni ük, bár mely kor lá to zás és in do ko lat lan ké se de lem
nél kül. Az ilyen át uta lá sok kü lö nö sen – de nem ki zá ró lag – 
a kö vet ke zõ ket fog lal ják ma guk ban:

a) a tõ két és a be ru há zás fenn tar tá sá ra vagy nö ve lé sé re
for dí tott pót ló la gos össze ge ket;

b) a nye re sé get, ka ma tot, osz ta lé kot és egyéb fo lyó be -
vé telt;

c) a hi te lek vissza fi ze té sé re szol gá ló össze ge ket;
d) a jog dí ja kat vagy egyéb dí ja kat;
e) a be ru há zás rész le ges vagy tel jes el adá sá ból vagy

fel szá mo lá sá ból be fo lyó össze ge ket;
f) ter mé sze tes sze mé lyek nek azt a ke re se tét, amely

azon Szer zõ dõ Fél tör vényeinek és jog sza bá lya i nak ha tá -
lya alá tar to zik, ahol a be ru há zást lét re hoz ták.

2. A je len Meg ál la po dás te kin te té ben ár fo lya mok nak
– el té rõ meg egye zés hi á nyá ban – az át uta lás idõ pont já ban
az adott tranz ak ci ó ra ér vé nyes hi va ta los ár fo lya mok te kin -
ten dõk.

7. Cikk

Jogátruházás

1. Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél vagy an nak ki je -
lölt ügy nök sé ge a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén meg va ló -
sult be ru há zá sá ra vo nat ko zó an nyúj tott ga ran cia alap ján
sa ját be ru há zó i nak ki fi ze tést tel je sít, az utób bi Szer zõ dõ
Fél el is me ri:

a) a be ru há zó bár mi lyen jo gá nak vagy kö ve te lé sé nek
át szál lá sát az elõb bi Szer zõ dõ Fél re vagy an nak ki je lölt
ügy nök sé gé re az an nak or szá gá ban ér vé nyes va la mely
jog sza bály vagy jog ügy let út ján, va la mint,

b) hogy az elõb bi Szer zõ dõ Fél vagy an nak ki je lölt
ügy nök sé ge a jog utód lás cí mén jo go sult a be ru há zó jo ga i -
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nak gya ko ro lá sá ra és kö ve te lé se i nek ér vé nye sí té sé re, és
át vál lal ja a be ru há zás sal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket.

2. Az át ru há zott jo gok és kö ve te lé sek nem ha lad hat ják
meg a be ru há zó ere de ti jo ga it és kö ve te lé se it.

8. Cikk

Az egyik Szerzõdõ Fél és a másik Szerzõdõ Fél
beruházója közötti beruházási viták rendezése

1. Az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó ja és a má sik Szer -
zõ dõ Fél kö zöt ti, az utób bi Szer zõ dõ Fél te rü le tén lévõ be -
ru há zás sal kap cso la tos vi tá kat a vi tá ban álló fe lek nek tár -
gya lá sok út ján kell egy más közt ren dez ni ük.

2. Ha az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó ja és a má sik
Szer zõ dõ Fél kö zöt ti vita hat hó na pon be lül nem ren dez he -
tõ ily mó don, az érin tett be ru há zó nak jo gá ban áll az ügyet
be ter jesz te ni:

a) an nak a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes bí ró sá gá hoz,
amely ben a be ru há zás meg va ló sult; vagy

b) az Ál la mok és más ál la mok ter mé sze tes és jogi sze -
mé lyei kö zöt ti be ru há zá si vi ták ren de zé sé rõl  szóló, Wa -
shingtonban, 1965. már ci us 18-án kelt Egyez mény vo nat -
ko zó ren del ke zé sei sze rint a Be ru há zá si Vi ták Ren de zé sé -
nek Nem zet kö zi Köz pont já hoz (ICSID), amennyi ben
mind két Ál lam ré sze sé vé vált az Egyez mény nek; vagy

c) olyan nem zet kö zi vá lasz tott bí ró hoz, il let ve olyan
nem zet kö zi ad hoc vá lasz tott bí ró ság hoz, amely az Egye -
sült Nem ze tek Nem zet kö zi Ke res ke del mi Jogi Bi zott sá gá -
nak (UNCITRAL) Vá lasz tott Bí ró sá gi Sza bá lyai sze rint
jött lét re. A vi tá ban álló fe lek írás ban meg ál la pod hat nak
ezen Sza bá lyok mó do sí tá sá ban. A dön tés vég le ges és kö -
te le zõ ér vé nyû a vi tá ban részt ve võ mind két fél szá má ra.

9. Cikk

A Szerzõdõ Felek közötti viták rendezése

1. A Szer zõ dõ Fe lek kö zött je len Meg ál la po dás ér tel -
me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso la to san fel me rült
vi tá kat le he tõ ség sze rint kon zul tá ci ók, il let ve tár gya lá sok
út ján kell ren dez ni.

2. Ha a vita ily mó don hat hó na pon be lül nem ren dez -
he tõ, azt bár me lyik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a je len Cikk ren -
del ke zé sei sze rint vá lasz tott bí ró ság elé kell ter jesz te ni.

3. A vá lasz tott bí ró sá got min den egyes eset ben a kö vet -
ke zõ mó don kell meg ala kí ta ni. A vá lasz tott bí ró sá gi el já -
rás irán ti ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó na pon
be lül mind két Szer zõ dõ Fél ki je lö li a bí ró ság egy-egy tag -
ját. Ezen két tag nak az után egy har ma dik ál lam ál lam pol -
gá rát kell ki vá lasz ta nia, akit a két Szer zõ dõ Fél jó vá ha gyá -
sa után a bí ró ság el nö ké vé (a továb biak ban: „el nök”) kell

ki je löl ni. A bí ró ság el nö két a két má sik tag ki je lö lé sé nek
idõ pont já tól szá mí tott há rom hó na pon be lül ki kell je löl ni.

4. Amennyi ben a je len Cikk 3. be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ kön be lül a szük sé ges ki je lö lé sek nem tör -
tén tek meg, úgy a Nem zet kö zi Bí ró ság el nö két le het fel -
kér ni ki je lö lé sek meg té te lé re. Ha a Nem zet kö zi Bí ró ság
el nö ke va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra, vagy va la -
mi lyen más ok aka dá lyoz za az em lí tett tiszt ség el lá tá sá -
ban, az al el nö köt kell fel kér ni a szük sé ges ki je lö lé sek
meg té te lé re. Ha az al el nök va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
lam pol gá ra, vagy õ is aka dá lyoz tat va van az em lí tett tiszt -
ség el lá tá sá ban, a Nem zet kö zi Bí ró ság nak azt a rang idõs
tag ját kell fel kér ni a szük sé ges ki je lö lé sek meg té te lé re, aki 
egyik Szer zõ dõ Fél nek sem ál lam pol gá ra.

5. A vá lasz tott bí ró ság dön té sét egy sze rû sza va zat több -
ség gel hoz za. Ez a dön tés kö te le zõ ér vé nyû. Mind két Szer -
zõ dõ Fél maga vi se li az ál ta la vá lasz tott bí ró nak, va la mint
a bí ró sá gi el já rás ban való kép vi se le té nek a költ sé ge it; az
el nök költ sé ge it és a fenn ma ra dó költ sé ge ket a Szer zõ dõ
Fe lek egyen lõ arány ban vi se lik. A bí ró ság el já rá si sza bá -
lya it maga ha tá roz za meg.

10. Cikk

Egyes szabályok és különleges kötelezettségek
alkalmazása

1. Amennyi ben va la mely ügy re egy aránt vo nat koz nak
a je len Meg ál la po dás és va la mely olyan más nem zet kö zi
egyez mény ren del ke zé sei, mely nek mind két Szer zõ dõ Fél
ré sze se, úgy ezen Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem aka dá -
lyoz hat ják meg sem a Szer zõ dõ Fe le ket, sem a má sik Szer -
zõ dõ Fél te rü le tén be ru há zás sal bíró be ru há zó i kat ab ban,
hogy az ügyük re néz ve a ked ve zõbb sza bá lyo zás elõ nye it
él vez zék.

2. Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél tör vényei és jog -
sza bá lyai, vagy szer zõ dé se i nek egyéb kü lön le ges ren del -
ke zé sei a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zói szá má ra ked ve -
zõbb bá nás mó dot biz to sí ta nak, mint a je len Meg ál la po dás, 
úgy a ked ve zõb bet kell al kal maz ni.

11. Cikk

A Megállapodás alkalmazhatósága

A Meg ál la po dást az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, an -
nak jog sza bá lya i val össz hang ban a má sik Szer zõ dõ Fél
be ru há zói ál tal a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé se elõtt vagy
azt köve tõen meg va ló sí tott be ru há zás ra kell al kal maz ni,
de nem al kal maz ha tó olyan be ru há zás sal kap cso la tos jog -
vi tá ra, amely a ha tály ba lé pé se elõtt me rült fel, vagy olyan
kö ve te lés re, ame lyet a ha tály ba lé pés elõtt ren dez tek.
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12. Cikk

Hatálybalépés, idõbeli hatály és felmondás

1. A Szer zõ dõ Fe lek tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy
a je len Meg ál la po dás hatályba lépéséhez szük sé ges al kot -
má nyos kö ve tel mé nye ik nek ele get tet tek. A je len Meg ál -
la po dás a má so dik ér te sí tés kel té nek nap ján lép ha tály ba.

2. A je len Meg ál la po dás tíz éves idõ tar tam ra ma rad ha -
tály ban, és azt köve tõen is mind ad dig ha tály ban ma rad,
amíg az egyik Szer zõ dõ Fél az ere de ti vagy bár me lyik ké -
sõb bi idõ tar tam le jár ta elõtt egy év vel írás ban nem tá jé -
koz tat ja a má si kat ar ról a szán dé ká ról, hogy fel kí ván ja
mon da ni a Meg ál la po dást.

3. A je len Meg ál la po dás fel mon dá sa elõt ti idõ szak ban
meg va ló sí tott be ru há zá sok te kin te té ben a Meg ál la po dás
ren del ke zé sei az ilyen be ru há zá sok lét re ho zá sát kö ve tõ to -
váb bi tíz évig ér vény ben ma rad nak.

En nek hi te lé ül az arra kel lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ 
alul írot tak a Meg ál la po dást alá ír ták.

Ké szült két ere de ti pél dány ban, Szá ná ban, 2004. ja nu ár
hó 18. nap ján, ma gyar, arab és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy aránt hi te les. Ér tel me zés be li el té ré sek ese tén az 
an gol szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Je me ni Köz tár sa ság
ne vé ben ne vé ben

Jegyzõkönyv

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Je me ni Köz tár sa ság kö zött a 
be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl lét re -
jött Meg ál la po dás alá írá sa kor az arra kel lõ fel ha tal ma zás -
sal ren del ke zõ alul írot tak ezen kí vül a kö vet ke zõ ren del -
ke zés rõl ál la pod tak meg, amely ezen Meg ál la po dás el vá -
laszt ha tat lan ré szét ké pe zi:

Ki egé szí tés az 1. Cikk 1. be kez dé sé nek e) pont já hoz:

Amennyi ben a be ru há zás fo gal má nak meg ha tá ro zá sa
bár mely, a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del -
mé rõl  szóló nem zet kö zi meg ál la po dás te kin te té ben ki ter -
jed az ás vá nyi erõ for rá sok ku ta tá sá ra, ki ter me lé sé re, vagy
ki ak ná zá sá ra vo nat ko zó kon cesszi ók ra, úgy a szó ban for -
gó meg ha tá ro zás je len Meg ál la po dás vo nat ko zá sá ban a
má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i ra is al kal ma zan dó.

Ké szült két ere de ti pél dány ban, Szá ná ban, 2004. ja nu ár
hó 18. nap ján, ma gyar, arab és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy aránt hi te les. Ér tel me zés be li el té ré sek ese tén az 
an gol szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Je me ni Köz tár sa ság
ne vé ben ne vé ben”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a meg ál la po dás 12. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XLIII.
tör vény

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény módosításáról*

1.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 
15.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[Pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok:]
„e) a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás.”

2.  § (1) A Gyvt. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való
jogo sultság meg ál la pí tá sá nak cél ja an nak iga zo lá sa, hogy 
a gyer mek szo ci á lis hely ze te alap ján jo go sult]

„b) a 20/A.  §-ban meg ha tá ro zott pénz be li tá mo ga tás -
nak,”
[az igény be vé te lé re.]

(2) A Gyvt. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je meg ál la pít ja a
gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való
jo go sult sá gát, amennyi ben a gyer me ket gon do zó csa lád -
ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem össze ge nem ha lad ja
meg

a) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek (a továb biak ban: az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
ge) a 120%-át,

aa) ha a gyer me ket egye dül ál ló szü lõ, il let ve más tör -
vényes kép vi se lõ gon doz za, vagy

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

2006/25. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2051



ab) ha a gyer mek tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo -
gya té kos, vagy

ac) ha a nagy ko rú vá vált gyer mek meg fe lel a 20.  §
(3) vagy (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek;

b) az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek 110%-át
az a) pont alá nem tar to zó eset ben,
fel té ve, hogy a va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán az egy
fõre jutó va gyon ér té ke nem ha lad ja meg kü lön-kü lön
vagy együt te sen a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér -
téket.”

3.  § A Gyvt. 20/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je an nak
a gyer mek nek, fi a tal fel nõtt nek, aki nek rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény re való jo go sult sá ga

a) a tárgy év jú li us 1-jén fenn áll, a tárgy év jú li us hó nap -
já ban,

b) a tárgy év no vem ber 1-jén fenn áll, a tárgy év no vem -
ber hó nap já ban
pénz be li tá mo ga tást fo lyó sít.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pénz be li tá mo ga tás ese ten -
kén ti össze ge 2006. év ben gyer me ken ként 5000 fo rint. A
2006. évet köve tõen a pénz be li tá mo ga tás össze gé nek
eme lé sé rõl az Or szág gyû lés a költ ség ve tés rõl  szóló tör -
vény el fo ga dá sá val egy ide jû leg dönt.”

4.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 20/B.  §-sal és azt meg elõ zõ en
a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás

20/B.  § (1) Ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra az
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ
gyer mek gyám já ul ren delt hoz zá tar to zó jo go sult, aki

a) a gyer mek tar tá sá ra kö te les, és
b) nyug el lá tás ban, vagy bal ese ti nyug el lá tás ban, vagy

nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis pénz el lá tás ban, vagy
idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül.

(2) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra való jo -
go sult sá got a gyám la kó he lye sze rint ille té kes te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ je – ha tá ro zat lan idõ re – ál la pít ja
meg.

(3) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás havi össze -
ge – gyer me ken ként – az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg -
ki sebb össze gé nek 22 szá za lé ka.

(4) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je an nak a gyá mul
ki ren delt hoz zá tar to zó nak, aki nek ki egé szí tõ gyer mek vé -
del mi tá mo ga tás ra való jo go sult sá ga

a) a tárgy év jú li us 1-jén fenn áll, a tárgy év jú li us hó nap -
já ban – a jú li us hó nap ra járó ki egé szí tõ gyer mek vé del mi
tá mo ga tás össze ge mel lett –,

b) a tárgy év no vem ber 1-jén fenn áll, a tárgy év no vem -
ber hó nap já ban – a no vem ber hó nap ra járó ki egé szí tõ
gyer mek vé del mi tá mo ga tás össze ge mel lett –
pót lé kot fo lyó sít.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti pót lék ese ten kén ti össze ge
2006. év ben gyer me ken ként 7500 fo rint. A 2006. évet
köve tõen a pót lék össze gé nek eme lé sé rõl az Or szág gyû lés
a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény el fo ga dá sá val egy ide jû leg
dönt.

(6) Ha a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tást jog erõ -
sen meg ál la pí tot ták, az a ké re lem be nyúj tá sá tól ese dé kes
az zal, hogy ha a ké rel met

a) a tárgy hó nap ti zen ötö di ké ig nyúj tot ták be, a tá mo ga -
tás tel jes össze gét,

b) a tárgy hó nap ti zen ötö di két köve tõen nyúj tot ták be, a 
tá mo ga tás öt ven szá za lé kát

kell ki fi zet ni.

(7) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra való jo -
go sult ság fel té te le it – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak 
ala pul vé te lé vel – a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
éven te leg alább egy szer fe lül vizs gál ja. Ha a ki egé szí tõ
gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg szû -
nik, az a jo go sult ság meg szû né sé nek hó nap já ig ese dé kes
az zal, hogy ha a meg szû nés

a) a tárgy hó nap ti zen ötö di ké ig kö vet ke zik be, a tá mo -
ga tás öt ven szá za lé kát,

b) a tárgy hó nap ti zen ötö di két köve tõen kö vet ke zik be,
a tá mo ga tás tel jes össze gét

kell ki fi zet ni.”

5.  § A Gyvt. 107.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
l) pont tal egé szül ki:

[A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je]

„l) az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint a
rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ
gyer mek gyám já ul ren delt hoz zá tar to zót ki egé szí tõ gyer -
mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze sí ti.”

6.  § A Gyvt. 162.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál -
la pít sa meg]

„m) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek ha tás kö ré be 
utalt pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok igény lé sé nek,
meg ál la pí tá sá nak és fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it.”

7.  § (1) Ez a tör vény 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Gyvt. 162.  §-ának (3) be kez dé se,

b) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
2002. évi IX. tör vény 105.  §-ának (4) be kez dé se.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XLIV.
tör vény

az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon
értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény

módosításáról*

1.  § Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér -
té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mel lék le té -
ben a tar tós ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi ré sze se dés sel mû kö -
dõ tár sa sá gok kö zül tör lés re kerül a Zsolnay Porcelán -
gyár Rt.

2.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke

2006. évi XLV.
tör vény

a mozgóképrõl  szóló
2004. évi II. tör vény módosításáról**

1.  § (1) A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 2.  §-ának 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. film al ko tás: a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. 
tör vény (a továb biak ban: Szjt.) sze rin ti film al ko tás, ide
nem ért ve a hír mû sort, az ak tu á lis és szol gál ta tó ma ga zin -
mû sort, a sport köz ve tí tést, a be szél ge tõ-mû sort (talk -
show), a já ték- és ve tél ke dõ mû sort, és a gaz da sá gi rek lám -
te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény ha tá lya alá
tar to zó rek lám fil met.”

(2) A Tv. 2.  §-ának 7. pont ja az aláb bi d) pont tal egé szül
ki:

„d) egyéb film al ko tás: olyan film al ko tás, amely ben a
ma gyar rész vé tel a 3.  § sze rin ti táb lá zat alap ján nem éri el a 
15 pon tot.”

(3) A Tv. 2.  §-ának 9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„9. köz vet len tá mo ga tás: e tör vény 1.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szer vek ál tal moz gó kép szak mai cé lok -
ra nyúj tott pénz ügyi jut ta tás.”

(4) A Tv. 2.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

„10. köz ve tett tá mo ga tás: moz gó kép szak mai cé lok
meg va ló sí tá sát szol gá ló tá mo ga tás, amely után a tá mo ga tó 
kü lön jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott adó- és be fek te té si
ked vez mé nye ket ve het igény be, va la mint az ál lam ál tal
ka mat tá mo ga tás út ján tá mo ga tott, moz gó kép szak mai cé -
lo kat szol gá ló hi te lek.”

(5) A Tv. 2.  §-ának 26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„26. nem ze ti film va gyon: az ál la mot a szer zõi jog ról
 szóló, ha tá lyon kí vül he lye zett 1884. évi XVI. tör vénycikk 
3.  §-a alap ján meg il le tõ szer zõi jo gok, a szer zõi jog ról
 szóló, ha tá lyon kí vül he lye zett 1921. évi LIV. tör vénycikk
3.  §-a és 74.  §-a alap ján meg il le tõ szer zõi va gyo ni jo gok, a
szer zõi jog ról  szóló, ha tá lyon kí vül he lye zett 1969. évi
III. tör vény 41.  § (3) be kez dé se alap ján meg il le tõ szer zõi
va gyo ni jo gok, a szer zõi jog ról  szóló, 1999. évi LXXVI.
tör vény 64.  §-a alap ján meg il le tõ fel hasz ná lá si jo gok, to -
váb bá a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
82.  §-a alap ján, mint szom szé dos jogi jo go sul tat meg il le tõ
jo gok összes sé ge, va la mint az érin tett film al ko tá sok ere -
de ti ne ga tív ja i nak pél dá nyai, me lyek a kincs tá ri va gyo ni
kör be tar toz nak.”

2.  § A Tv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A já ték film al ko tá so kat az aláb bi táb lá zat alap -

ján el ért pont szá mok nak meg fele lõen kell be so rol ni a ma -
gyar film al ko tás, a ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film -
al ko tás, az egyéb ma gyar rész vé te lû film al ko tás, és az
egyéb film al ko tás el ne ve zé sû ka te gó ri ák va la me lyi ké be:

Ma gyar ele mek
El ér he tõ

pont

1. Szer zõk:

Ren de zõ 12

For ga tó könyv író  8

Ze ne szer zõ  4

Össze sen 24

2. Film elõ ál lí tó

Film elõ ál lí tó cég 10

Pro du cer  5

Össze sen 15

3. Ere de ti leg ma gyar nyel ven gyár tott film al ko tás 15

4. Sze rep lõk (kép ben vagy hang ban meg je le nõ):

Fõ sze rep lõk 10

Mel lék sze rep lõk  5

Össze sen 15

5. a) Mû vé sze ti mun ka tár sak:

Ope ra tõr  3

Vágó  2

Dísz let- és lát vány ter ve zõ  2

Jel mez ter ve zõ  2

Maszk mes ter  1
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Ma gyar ele mek
El ér he tõ

pont

b) Tech ni kai mun ka tár sak:

Hang mér nök  2

Szak al kal ma zot tak  2

Mun ká sok  1

Össze sen 15

6. For ga tá si és utó mun ka:

a) A film al ko tás el ké szí té sé nek he lye

For ga tá si hely szí nek  3

For ga tá si la bo ra tó ri um (ne ga tív hí vás
és musz ter ké szí tés)

 2

b) A for ga tás cél já ra igény be vett tech ni ka

Kép  2

Vi lá gí tás  1

Tech ni kai szer ke ze tek  1

c) Hang i utó mun ka (ke ve rés)  3

d) La bo ra tó ri u mi mun kák és elekt ro ni kus képi
utó mun ka  4

Össze sen 16

(2) Az ani má ci ós film al ko tá so kat az aláb bi táb lá zat
alap ján el ért pont szá mok nak meg fele lõen kell be so rol ni a
ma gyar film al ko tás, a ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós
film al ko tás, az egyéb ma gyar rész vé te lû film al ko tás, és az
egyéb film al ko tás el ne ve zé sû ka te gó ri ák va la me lyi ké be:

Ma gyar ele mek
El ér he tõ

pont

1. Szer zõk:

Iro dal mi könyv szer zõ je  6

Fi gu ra ter ve zõ  4

Ké pes-for ga tó könyv író  7

Ren de zõ 10

Ze ne szer zõ  3

Össze sen 30

2. Film elõ ál lí tó

Film elõ ál lí tó cég 10

Pro du cer  5

Össze sen 15

3. Ere de ti leg ma gyar nyel ven gyár tott film al ko tás 10

4. Sze rep lõk (fi gu rák hang jai)  3

5. Mû vé sze ti és tech ni kai mun ka tár sak:

Kép ter ve zõk és ve ze tõ kép ter ve zõ 10

Hát tér ter ve zõ  4

Ani má to rok 10

Ki fes tõk  7

Kom po zi tá ló  3

Össze sen 34

Ma gyar ele mek
El ér he tõ

pont

6. Utó mun kák

Vágó  4

Hang mér nök  4

Össze sen  8

(3) A do ku men tum film-al ko tá so kat és a tu do má nyos is -
me ret ter jesz tõ film al ko tá so kat az aláb bi táb lá zat alap ján
el ért pont szá mok nak meg fele lõen kell be so rol ni a ma gyar
film al ko tás, a ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko -
tás, az egyéb ma gyar rész vé te lû film al ko tás, és az egyéb
film al ko tás el ne ve zé sû ka te gó ri ák va la me lyi ké be:

Ma gyar ele mek
El ér he tõ

pont

1. Szer zõk

Ren de zõ 12

For ga tó könyv író, szer kesz tõ vagy dra ma turg  8

Ze ne szer zõ  4

Össze sen 24

2. Film elõ ál lí tó

Film elõ ál lí tó cég 10

Pro du cer  5

Össze sen 15

3. Ere de ti leg ma gyar nyel ven gyár tott film al ko tás 13

4. Sze rep lõk (kép ben vagy hang ban meg je le nõ) 15

5. Mû vé sze ti és tech ni kai mun ka tár sak

Ope ra tõr 10

Hang mér nök  4

Vágó  3

Össze sen 17

6. For ga tá si és utó mun ka

a) For ga tá si hely szí nek  6

b) A for ga tás cél já ra igény be vett tech ni ka  2

c) Hang i utó mun ka (ke ve rés)  4

d) La bo ra tó ri u mi mun kák (trükk, fé nye lés)
és elekt ro ni kus képi utó mun ka  4

Össze sen 16

(4) A kí sér le ti fil mek és az e tör vény ben nem sza bá lyo -
zott egyéb mû fa jok ese té ben a (3) be kez dés sze rin ti táb lá -
zat az aláb bi el té rés sel al kal ma zan dó: amennyi ben a be so -
ro lan dó film al ko tás ál tal – a táb lá zat alap ján ér té kel he tõ
tény le ges al ko tói rész vé tel, il let ve fel té te lek alap ján – el ér -
he tõ leg ma ga sabb pont szám 100 pont nál ke ve sebb, ak kor
az el ér he tõ pont szá mot 100%-nak te kint ve, a 2.  § 7. pont ja
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sze rin ti ka te gó ri ák va la me lyi ké be való be so ro lás fel té te le,
hogy az adott film al ko tás el ér je a 2.  § 7. pont já ban meg ha -
tá ro zott pont szá mok nak meg fe le lõ szá za lé kot.

(5) Az e § sze rin ti pont szá mok ki szá mí tá sa kor a film al -
ko tás ma gyar ele me i re ad ha tó egyes pont szá mo kat az
egyes ele me ken be lü li ma gyar rész vé tel ará nyá hoz, a film -
elõ ál lí tó cég ese té ben a film al ko tás költ ség ve té sé bõl a ma -
gyar film elõ ál lí tó ra jutó hoz zá já ru lás hoz, vagy – ha ez a
ma ga sabb – a Ma gyar or szá gon fel me rü lõ köz vet len film -
gyár tá si költ ség nek a film al ko tás költ ség ve té sén be lü li
ará nyá hoz kell iga zí ta ni. Ha a film al ko tás a film elõ ál lí tón
kí vül leg alább há rom ma gyar elem te kin te té ben pon tot ér
el, a film elõ ál lí tó nak az el ér he tõ leg ma ga sabb pont szá mot
kell adni.”

3.  § A Tv. 12.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(7) Nem ré sze sül het az e tör vény sze rin ti tá mo ga tás ban 
olyan te vé keny ség, amely a 21.  § sze rin ti V. ka te gó ri á ba
so ro lan dó film elõ ál lí tá sá ra, ter jesz té sé re, ar chi vá lá sá ra
irá nyul. Nem ré sze sül het to váb bá köz ve tett tá mo ga tás ban
az olyan te le ví zi ós film vagy film so ro zat, amely va lós sze -
rep lõk és ese mé nyek el sõd le ge sen szó ra koz ta tó célú nyo -
mon kö ve té sén ala pul és kul tu rá lis ér té ket nem hoz lét re
(va ló ság-show), to váb bá az olyan fik ci ós film so ro zat,
amely heti több szö ri te le ví zi ós be mu ta tás ra ké szült, több
mint húsz epi zód ból áll, le zá rat lan dra ma tur gi á já ból adó -
dó an vég te le nül foly tat ha tó, és kul tu rá lis ér té ket nem hoz
lét re (szap pan ope ra).”

4.  § A Tv. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a köz -

vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke ma gyar film al ko tás
ese té ben a film al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, ma gyar
rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás ese té ben a film al ko -
tás költ ség ve té sé bõl a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá -
já ru lás nak az 50%-áig ter jed het.

(2) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke a film -
al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, vagy a film al ko tás költ -
ség ve té sé bõl a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá já ru lás -
nak a 100%-áig ter jed het, ha az ere de ti leg ma gyar nyel ven
gyár tott do ku men tum film, ani má ci ós film, tu do má nyos is -
me ret ter jesz tõ film, kí sér le ti film vagy rö vid film mû faj ba
tar to zó, a kul tu rá lis sok szí nû ség hez hoz zá já ru ló film al ko -
tás el ké szí té sé hez szük sé ges for rás más mó don nem biz to -
sít ha tó, és ma gyar film al ko tás ese té ben an nak gyár tá si
költ ség ve té se, il let ve ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós
film al ko tás ese té ben a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá -
já ru lás nem ha lad ja meg az 50 mil lió fo rin tot.

(3) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke a film -
al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, il let ve a film al ko tás
költ ség ve té sé bõl a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá já -
ru lás nak a 90%-áig ter jed het, ha a film al ko tást ere de ti leg
ma gyar nyel ven gyárt ják, és ma gyar film al ko tás ese té ben
an nak gyár tá si költ ség ve té se, il let ve ma gyar rész vé te lû

ko pro duk ci ós film al ko tás ese té ben a ma gyar film elõ ál lí tót 
ter he lõ hoz zá já ru lás nem ha lad ja az 500 mil lió fo rin tot.

(4) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke a film -
al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, il let ve a film al ko tás
költ ség ve té sé bõl a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá já -
ru lás nak a 90%-áig ter jed het, ha a film al ko tást ere de ti leg
ma gyar nyel ven gyárt ják, to váb bá va ló szí nû sít he tõ, hogy
a film al ko tás költ ség ve té se a ter jesz tés so rán nem té rül
meg, és a film al ko tás az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek
meg fe lel:

a) alap ja a ma gyar iro da lom va la mely al ko tá sa,
b) hoz zá já rul a ma gyar vagy az egye te mes kul tu rá lis,

il let ve tu do má nyos örök ség szé les körû meg is mer te té sé -
hez,

c) a gyer me kek kul tu rá lis fej lõ dé sét, szín vo na las szó ra -
koz ta tá sát, il let ve ne ve lé sét cé loz za,

d) mû vé szi vagy ere de ti tech ni kai kon cep ci ó ja alap ján
a ma gyar or szá gi au di o vi zu á lis kul tú rát gaz da gít ja.

(5) A köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás mér té ke a film -
al ko tás gyár tá si költ ség ve té sé nek, il let ve a film al ko tás
költ ség ve té sé bõl a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá já -
ru lás nak a 70%-áig ter jed het, ha a film al ko tást ere de ti leg
nem ma gyar nyel ven gyárt ják, de té má ja és meg va ló sí tá sa
alap ján hoz zá já rul a ma gyar kul tú ra kül föl di nép sze rû sí té -
sé hez, és ma gyar film al ko tás ese té ben an nak gyár tá si költ -
ség ve té se, il let ve ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al -
ko tás ese té ben a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz zá já ru lás 
nem ha lad ja meg a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té -
ket.

(6) E tör vény alap ján köz vet len tá mo ga tás nyújt ha tó a
ma gyar, va la mint a ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film -
al ko tás nak, va la mint az olyan egyéb ma gyar rész vé te lû
film al ko tás nak, és egyéb film al ko tás nak, amely ma gyar
film elõ ál lí tó ki sebb sé gi pénz ügyi hoz zá já ru lá sát tar tal -
maz za, és nem zet kö zi egyez mény alap ján eu ró pai ko pro -
duk ci ó nak mi nõ sít he tõ. A tá mo ga tó szer ve zet a je len sza -
kasz sze rin ti tá mo ga tá si mér ték meg ál la pí tá sa kor figye -
lembe ve szi a tá mo ga tott film al ko tás ban a 3.  § sze rin ti táb -
lá za tok alap ján szá mí tan dó ma gyar rész vé tel ará nyát. A
ma gyar film elõ ál lí tó ki sebb sé gi pénz ügyi hoz zá já ru lá sát
tar tal ma zó, és nem zet kö zi egyez mény alap ján eu ró pai ko -
pro duk ci ó nak mi nõ sít he tõ film al ko tás ré szé re nyúj tott
köz vet len tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a film al -
ko tás költ ség ve té sé bõl a ma gyar film elõ ál lí tót ter he lõ hoz -
zá já ru lás nak a 3.  § sze rint szá mí tan dó ma gyar rész vé te li
arány nak meg fe le lõ há nya dát.

(7) A köz vet len tá mo ga tás leg alább 60%-át a tá mo ga tott 
Ma gyar or szá gon kö te les el köl te ni. A tá mo ga tó szer ve zet
en nél ma ga sabb arányt is elõ ír hat, de az nem ha lad hat ja
meg a nyúj tott tá mo ga tás 80%-át. Ha a film al ko tás for ga -
tó köny ve az ere de ti hely szí ne ken való for ga tást te szi szük -
sé ges sé, a tá mo ga tó szer ve zet hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a
nyúj tott tá mo ga tás leg fel jebb 60%-át a tá mo ga tott Ma -
gyar or szá gon kí vül költ se el.

(8) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a ma gyar
rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás ma gyar film elõ ál lí tó -
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ját a ma gyar film al ko tás elõ ál lí tó já val meg egye zõ jo gok és 
kö te le zett sé gek il le tik meg, il let ve ter he lik.”

5.  § A Tv. 14.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont -
tal egé szül ki:

(Nem ré sze sül het köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban:)
„h) aki a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kü lön jog -

sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te le i nek nem fe lel meg.”

6.  § A Tv. az aláb bi új 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § (1) Nem nyújt ha tó köz vet len tá mo ga tás a tá -

mo ga tó szer ve zet tá mo ga tá sok ról dön tõ tiszt ség vi se lõ i -
nek, va la mint ezek a Ptk. 685.  § b) pont já ban fel so rolt kö -
ze li hoz zá tar to zó i nak, to váb bá olyan pá lyá zó szer ve zet -
nek, amely ben a fen ti sze mé lyek kép vi se let re jo go sult ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõk, vagy ab ban a gaz da sá gi tár sa sá gok ról 
 szóló 1997. évi CXLIV. tör vény sze rint je len tõs be fo lyást
biz to sí tó tu laj do ni ré sze se dés sel ren del kez nek.

(2) Nem nyújt ha tó köz vet len tá mo ga tás olyan film al ko -
tás nak, amely nek az Szjt. sze rin ti szer zõ je a tá mo ga tó
szer ve zet tá mo ga tá sok ról dön tõ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
vagy an nak a Ptk. 685.  § b) pont já ban fel so rolt kö ze li hoz -
zá tar to zó ja.

(3) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a tá mo ga tó
szer ve zet tá mo ga tá sok ról dön tõ, vagy a tá mo ga tás ra ja vas -
la tot tevõ tiszt ség vi se lõ je nem ve het részt a tá mo ga tá si ké -
re lem el bí rá lá sá ban, ha a pá lyá zó val õ vagy a Ptk. 685.  §
b) pont já ban fel so rolt kö ze li hoz zá tar to zó ja mun ka vi -
szony ban, il let ve sze mé lye sen, vagy az ál ta la jegy zett gaz -
da sá gi tár sa sá gon ke resz tül, mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban áll.

(4) A tá mo ga tó szer ve zet tá mo ga tá sok ról ja vas la tot
tevõ tiszt ség vi se lõ i nek a pá lyá zó val kap cso la tos sze mé lyi
érin tett sé gé re vo nat ko zó kö rül ményt a dön té si ja vas lat tal
együtt kö zöl ni kell a tá mo ga tó szer ve zet dön tés ho zó i val.

(5) Az össze fér he tet len ség rõl a pá lyá zat el bí rá lását
meg elõ zõ en az érin tett tiszt ség vi se lõ nek írás ban nyi lat -
koz nia kell. Ha az érin tett ve ze tõ, vagy ja vas lat te võ tiszt -
ség vi se lõ az össze fér he tet len ség kér dé sé ben va lót la nul
nyi lat ko zik, vagy va lót lan ada tot szol gál tat, meg bí za tá sa a
tör vény ere jé nél fog va meg szû nik.

(6) Ha tör vény az adott tá mo ga tó szer ve zet re el té rõ
össze fér he tet len sé gi sza bályt ál la pít meg, a két sza bály kö -
zül a szi go rúb bat kell al kal maz ni.”

7.  § (1) A Tv. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Iro da az aláb bi fel ada to kat lát ja el:)
„a) a film al ko tá so kat a kis ko rú ak vé del me ér de ké ben e

tör vény sze rint be so rol ja, va la mint a be so ro lá si sza bá lyok
meg sér té se ese tén a tör vény ben meg ha tá ro zott szank ci ót
al kal maz za,”

(2) A Tv. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Iro da az aláb bi fel ada to kat lát ja el:)

„d) azo kat a film al ko tá so kat, ame lyek elõ ál lí tá sá hoz
e tör vény sze rin ti tá mo ga tást igé nyel nek, a ma gyar film al -
ko tás, a ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás, az
egyéb ma gyar rész vé te lû film al ko tás, vagy az egyéb film -
al ko tás el ne ve zé sû ka te gó ri ák sze rint be so rol ja,”

(3) A Tv. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Iro da az aláb bi fel ada to kat lát ja el:)
„e) iga zol ja a tá mo ga tá sok igény be vé te lé re vo nat ko zó

jo go sult sá got, va la mint ki ál lít ja az adó ked vez mé nyek re
jo go sí tó, a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 4.  § 36. pont ja sze rin ti tá mo ga -
tá si iga zo lást,”

(4) A Tv. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal a je len le gi h) pont je -
lö lé se i) pont ra mó do sul:

(Az Iro da az aláb bi fel ada to kat lát ja el:)
„h) ki ad ja a nem zet kö zi egyez mé nyek ben meg ha tá ro -

zott ko pro duk ci ós iga zo lá so kat az egyez mény ben meg ha -
tá ro zott el já rás sze rint,”

(5) A Tv. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban fog lalt el já rá sok -
ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak -
ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A mi nisz ter az
Iro da te kin te té ben a Ket. sze rin ti fel ügye le ti szerv nek mi -
nõ sül.”

8.  § A Tv. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § Az Iro da lét re hoz za és mû köd te ti a Kor ha tár

 Bizottságot, amely az Iro dá nak ja vas la tot tesz a film al ko -
tá sok ka te gó ri ák ba so ro lá sá ra.”

9.  § A Tv. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § (1) A hét tag ból álló Kor ha tár Bi zott ság össze té -

te le a kö vet ke zõ:
a) ket tõ, a mé dia gyer me kek fej lõ dé sé re gya ko rolt ha -

tá sá ra vo nat ko zó an szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zõ
pszi cho ló gus vég zett sé gû sze mély,

b) ket tõ, a film ter jesz tés vagy a moz gó kép ok ta tás te rü -
le tén szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zõ pe da gó gus vég -
zett sé gû sze mély,

c) ket tõ, a mé dia gyer me kek fej lõ dé sé re gya ko rolt ha -
tá sá ra vo nat ko zó an szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zõ fel -
sõ fo kú vég zett sé gû sze mély,

d) a film ter jesz tõk egy kép vi se lõ je.
(2) Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um, az If jú sá gi, Szo ci á lis és

Csa lád ügyi Mi nisz té ri um, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Mi nisz té ri u ma és az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
egy-egy, a gyer mek- és if jú ság vé de lem te rü le tén ta pasz ta -
lat tal ren del ke zõ de le gált ja a Kor ha tár Bi zott ság ülé se in
szak ér tõ ként részt ve het.

(3) Az Iro da nyílt pá lyá za ti el já rás so rán vá laszt ja ki az
(1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg je lölt ta go kat, a d) pont -
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ban meg je lölt ta got a film ter jesz tõk de le gál ják a Kor ha tár
Bi zott ság ba. A ta gok meg bí za tá sa leg fel jebb há rom évre
szól.”

10.  § A Tv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § (1) A film ter jesz tõ kö te les az Iro da ál tal meg ál la -

pí tott ka te gó ria sze rin ti jel zést a film al ko tás min den nyil -
vá nos ve tí té sén, min den ál ta la for ga lom ba ho zott adat hor -
do zó cso ma go lá sán, il let ve bo rí tó ján, to váb bá a film al ko -
tás sal kap cso la tos min den köz le mény ben és hir de tés ben,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint, jól ész lel -
he tõ mó don fel tün tet ni.

(2) Ha a film ter jesz tõ az Iro da kor ha tár be so ro lá sa nél -
kül ter jesz ti a film al ko tást, il let ve, ha az Iro da dön té se el le -
né re a kor ha tár sze rin ti jel zés ha mis mó don, vagy hi á nyo -
san ke rül fel tün te tés re, az Iro da a film ter jesz tõt, il let ve a
jog el le nes hely zet ki ala ku lá sá ért fe le lõs sze mélyt vagy
szer ve ze tet a 33/A.  §-ban meg ha tá ro zott mér té kû bír ság
meg fi ze té sé re kö te le zi.”

11.  § A Tv. 26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Iro da „art” mi nõ sí tést ad va la mennyi ter jesz tés -
re ke rü lõ film al ko tás nak,

a) amely mû vé sze ti ér té ké vel hoz zá já rul a ma gyar, az
eu ró pai, il let ve az egye te mes au di o vi zu á lis kul tú ra fej lõ -
dé sé hez, vagy

b) amely nem zet kö zi leg el is mert, az Iro da ál tal éven te
köz zé tett jegy zék ben meg ha tá ro zott fesz ti vál díj ban ré sze -
sült, vagy

c) ame lyet a Film szak mai Bi zott ság ok ta tá si vagy kul -
tu rá lis szem pont ból je len tõs nek és ma gas mû vé szi szín vo -
na lú nak ítél.”

12.  § A Tv. 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A köz vet len, il let ve köz ve tett ál la mi tá mo ga tás ra való
jo go sult ság meg ál la pít ha tó sá ga ér de ké ben az Iro da nyil -
ván tar tást ve zet)

„b) az elõ ké szí tés, il let ve gyár tás alatt álló, tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ film al ko tá sok ról, va la mint a ter jesz tés re ke -
rü lõ film al ko tá sok ról.”

13.  § (1) A Tv. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nyil ván tar tás ba vé te lét az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség tag ál la má nak bár mely ál lam pol gá ra, a Ma gyar or szá -
gon szék hellyel vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál -
la má ban szék hellyel és ez zel egy ide jû leg Ma gyar or szá gon 
te lep hellyel ren del ke zõ jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság kér he ti,
amennyi ben köz vet len vagy köz ve tett ál la mi tá mo ga tást
kí ván igény be ven ni.”

(2) A Tv. 28.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A nyil ván tar tás ba vett ada tok ban be kö vet ke zett vál to -
zást a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don a tá mo -
ga tást igény lõ je len ti be az Iro dá nak.”

14.  § (1) A Tv. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Iro da nyil ván tar tás ba vesz min den olyan film al -
ko tást, amely nek elõ ké szí té sé hez vagy gyár tá sá hoz ál la mi
tá mo ga tást vesz nek igény be. A nyil ván tar tás ba vé tel kor az 
Iro da meg vizs gál ja a 13.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
ará nyok be tar tá sát, és azok túl lé pé se ese tén ér te sí ti a film -
elõ ál lí tót, és az érin tett tá mo ga tó szer ve ze te ket.”

(2) A Tv. 29.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A nyil ván tar tás ba vett ada tok ban be kö vet ke zett vál to -
zást a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don a tá mo -
ga tást igény lõ je len ti be az Iro dá nak.”

(3) A Tv. 29.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Eze ket az ada to kat kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
mó don a film ter jesz tõ je len ti be az Iro dá nak.”

15.  § A Tv. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„30.  § Az Iro da nyil ván tar tá sá nak ada tai, kü lö nö sen az
ál la mi lag tá mo ga tott film al ko tá sok össz költ ség ve té se, az
ál la mi tá mo ga tás ra vo nat ko zó ada tok, va la mint a film ter -
jesz tés re vo nat ko zó, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ada tok köz ér de kû ada tok nak mi nõ sül nek és nyil vá no sak,
ki vé ve a sze mé lyes ada to kat.”

16.  § A Tv. 31.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„31.  § (1) Az Iro da min den olyan film al ko tást, amely -
nek elõ ál lí tá sá hoz köz vet len ál la mi tá mo ga tást igé nyel -
nek, a film elõ ál lí tó ké rel mé re, a tör vény alap ján be so rol ja
az aláb bi ka te gó ri ák alap ján:

a) ma gyar film al ko tás,

b) ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film al ko tás,

c) egyéb ma gyar rész vé te lû film al ko tás,

d) egyéb film al ko tás.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be so ro lást az Iro da a film -
elõ ál lí tó ál tal az Iro dá hoz be nyúj tott, a kü lön jog sza bály -
ban fel so rolt ok ira tok alap ján vég zi el. A nem zet kö zi
egyez mény ál tal elõ írt ko pro duk ci ós iga zo lást az Iro da ál -
lít ja ki, az egyez mény ben meg ha tá ro zott el já rás sze rint.

(3) Az Iro da a film elõ ál lí tó ké rel mé re iga zol ja a film al -
ko tás gyár tá si költ ség ve té sén be lül a Ma gyar or szá gon fel -
me rü lõ köz vet len film gyár tá si költ sé gek össze gét. A tá -
mo ga tá si iga zo lás ki adá sa kor el len õr zi a 13.  §-ban meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá si ará nyok be tar tá sát, és azok túl lé pé se
ese tén a jog el le ne sen ki fi ze tett tá mo ga tá si több le tet a tá -
mo ga tá si iga zo lás ban meg ha tá ro zott összeg bõl le von ja.”
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17.  § A Tv. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:
„33/A.  § (1) A 24.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

bír ság össze ge tíz ezer fo rint tól há rom mil lió fo rin tig ter -
jed het. Az Iro da a bír ság meg ál la pí tá sa kor figye lembe ve -
szi, hogy a film al ko tás kor ha tár jel zés nél kül, vagy sza -
bály ta lan kor ha tár jel zés sel ke rült-e meg hir de tés re, il let ve
be mu ta tás ra, a jog sza bály sér tõ köz lés mi lyen nyil vá nos sá -
got ka pott, va la mint azt, hogy a film al ko tást a kis ko rú ak
vé del me ér de ké ben me lyik ka te gó ri á ba kel lett be so rol ni.

(2) A 28.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint a 29.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett ség el mu -
lasz tá sa ese tén az Iro da a tá mo ga tást igény lõ vel szem ben
há rom ezer tõl har minc ezer fo rin tig ter je dõ bír sá got szab -
hat ki.

(3) A 29.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len té si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén az Iro da a film ter jesz tõ -
vel szem ben tíz ezer tõl száz ezer fo rin tig ter je dõ bír sá got
szab hat ki.

(4) A meg nem fi ze tett bír ság adók mód já ra be hajt ha tó
köz tar to zás nak mi nõ sül. A be folyt bír sá got moz gó kép -
szak mai cé lok ra kell for dí ta ni.”

18.  § A Tv. 35.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

„A nem ze ti film va gyon ba tar to zó film al ko tá sok több -
csa tor nás és ha té kony ter jesz té sé nek rész le tes sza bá lya it,
va la mint a ter jesz tés bõl be folyt be vé tel fel osz tá sá nak
mód ját a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.”

19.  § A Tv. 37.  §-a az aláb bi új (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg a nem ze ti film va gyon ba tar to zó film al ko tá -
sok több csa tor nás és ha té kony ter jesz té sé nek sza bá lya it,
va la mint a ter jesz tés bõl be folyt be vé tel fel osz tá sá nak
mód ját.”

20.  § A Tv. 38.  §-a az aláb bi új (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Lét re kell hoz ni a MAFILM Rt.-nél 1 da rab – a gaz -
da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény
185.  § (2) be kez dé se sze rin ti – sza va zat el sõbb sé gi jo got
biz to sí tó rész vényt, a Ma gyar Film la bo ra tó ri um Kft. ese té -
ben pe dig 1 da rab 100 ezer fo rint név ér té kû el té rõ tag sá gi
jo got biz to sí tó üz let részt, ame lyek az ál lam tu laj do ná ban
ma rad nak. E tag sá gi jo go kat ki vé ve az Ál la mi Privatizá -
ciós és Va gyon ke ze lõ Rt. pénz be li té rí tés nél kül át ad ja a
MAFILM Rt. rész vé nye it, va la mint a Ma gyar Film la bo ra -
tó ri um Kft. üz let ré sze it a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít -
vány ré szé re. A va gyon át adás rész le tes fel té te le it és a sza -
va zat el sõbb sé gi jog tar tal mát a Kor mány ha tá roz za meg.”

21.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak ki vé te lé vel – 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az 1.  § (5) be kez dé se, a 18.  §, a 19.  § és a 20.  § e tör -
vény ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba,

ugyan eb ben az idõ pont ban ha tá lyát vesz ti a Tv. 35.  §-ának 
(3) be kez dé se, va la mint a 37.  § (2) be kez dé sé nek b) pont -
ja.

22.  § E tör vény tá mo ga tá si és be so ro lá si sza bá lya it a
tör vény hatályba lépését köve tõen be nyúj tott tá mo ga tá si és 
be so ro lá si ké rel mek ese té ben kell al kal maz ni.

23.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel a Tv. 14.  §-ának
(5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) A Tv. e tör vény 4.  §-ával mó do sí tott 13.  §-ának
(1)–(5) és (7) be kez dé se 2007. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XLVI.
törvény

a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról*

1.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a továb biak ban: a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény)
77.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A hall ga tói ön kor mány zat az e tör vény ben meg ha -
tá ro zott jo ga i nak meg sér té se ese tén – be le ért ve azt is, ha
az alap sza bá lyá nak jó vá ha gyá sát meg ta gad ják – a köz lés -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül jog sza bály sér tés re vagy
in téz mé nyi sza bály zat ban fog lal tak ba üt kö zés re hi vat ko -
zás sal bí ró ság hoz for dul hat.

(6) A bí ró ság nem pe res el já rás ban, so ron kí vül ha tá roz.
A ha tár idõ jog vesz tõ. A bí ró ság a dön tést meg vál toz tat hat -
ja. Az el já rás ra a Fõ vá ro si Bí ró ság az ille té kes. A ké re lem
be nyúj tá sá nak a dön tés vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya
van.”

2.  § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény 79.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren -
ci á ja jogi sze mély, szék he lye Bu da pest, kép vi se le té re az
el nök jo go sult. A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos
Kon fe ren ci á ja jo go sult a Ma gyar Köz tár sa ság cí me ré nek
hasz ná la tá ra.”

(2) A fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény 79.  §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„(3) A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren -
ci á ja a hall ga tói ön kor mány za tok ból álló tes tü let, amely
el fo gad ja alap sza bá lyát. A Hall ga tói Ön kor mány za tok Or -
szá gos Kon fe ren ci á já nak alap sza bá lya ha tá roz za meg azt
a ren det, amely alap ján a hall ga tói ön kor mány za tok kép vi -
sel te tik ma gu kat a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos
Kon fe ren ci á ján.”

3.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény 106.  §-ának (7) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A re giszt rá ci ós köz pont meg ke re sé sé re a kül föl di
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ma gyar or szá gi mû kö dé sé nek
en ge dé lye zé sé hez szak ér tõi vé le ményt ké szít a Ma gyar
Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság és a Ma gyar Ek vi -
va len cia és In for má ci ós Köz pont.”

4.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény 114.  §-ának (3) be -
kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia jo go sult a Ma gyar
Köz tár sa ság cí me ré nek hasz ná la tá ra.”

5.  § (1) Ez a tör vény 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény
aa) 15.  §-a (6) be kez dé sé nek „e tör vény 12.  §-ának

(2)–(4) be kez dé sé ben” szö veg ré sze he lyé be az „a 12.  §
(2)–(4) be kez dé sé ben” szö veg rész,

ab) 15.  §-a (11) be kez dé sé nek „az e tör vény
106.  §-ában” szö veg ré sze he lyé be az „a 106.  §-ban” szö -
veg rész,

ac) 17.  §-a (3) be kez dé sé nek „az e tör vény 106.  §-ában”
szö veg ré sze he lyé be az „a 106.  §-ban” szö veg rész,

ad) 28.  §-a (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban
„az (1) be kez dés b) pont já ban, 27.  § (11) be kez dé sé ben”
szö veg ré sze he lyé be „az (1) be kez dés b) pont já ban és a
27.  § (11) be kez dé sé ben” szö veg rész,

ae) 35.  §-a (10) be kez dé sé nek „a di ák iga zol vány tu laj -
do no sa meg te kint se” szö veg ré sze he lyé be „a di ák iga zol -
vány jo go sult ja meg te kint hes se” szö veg rész, a „kér je azok 
he lyes bí té sét” szö veg ré sze he lyé be a „kér hes se azok he -
lyes bí té sét” szö veg rész,

af) 62.  §-a (5) be kez dé sé nek „il le tõ leg a vizs ga sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott” szö veg ré sze he lyé be az „il le tõ leg a
ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zott” szö -
veg rész, „a zá ró vizs ga-bi zott ság el nö ke he lyett a vizs ga -
sza bály zat ban meg ha tá ro zott ve ze tõ” szö veg rész he lyé be
„a zá ró vizs ga-bi zott ság el nö ke he lyett a ta nul má nyi és
vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zott ve ze tõ” szö veg rész,

ag) 78.  §-a (8) be kez dé sé nek „A fel sõ ok ta tás ban in téz -
ke dés re jo go sult” szö veg ré sze he lyé be „Az in téz ke dés re
jo go sult” szö veg rész,

ah) 115.  §-a (9) be kez dé sé nek „a (6)–(8) be kez dés ben” 
szö veg ré sze he lyé be „az (5)–(8) be kez dés ben” szö veg -
rész,

ai) 140.  §-a (5) be kez dé sé nek „a (2) be kez dés c) pont -
já ban, a (3) be kez dés b) pont já ban” szö veg ré sze he lyé be

„a (2) be kez dés d) pont já ban, a (3) be kez dés a)–b) pont já -
ban” szö veg rész,

aj) 143.  §-a (2) be kez dé sé nek „az e fe je zet elõ zõ évi fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak” szö veg ré sze he lyé be „az
ag rár fej lesz tés re jutó for rá sok” szö veg rész,

ak) 147.  §-a 8. pont já nak „ér zék szer vi, ér tel mi, be széd -
fo gya té kos” szö veg ré sze he lyé be az „ér zék szer vi, be széd -
fo gya té kos” szö veg rész, a „(pél dá ul: dys le xia, dysg rap hia, 
dys cal cu lia, mu tiz mus),” szö veg ré sze he lyé be a „(pél dá ul: 
dys le xia, dysg rap hia, dys cal cu lia),” szö veg rész,

al) 151.  §-a (6) be kez dé sé nek az „elekt ro ni ku san nem
le het gya ko rol ni.” szö veg ré sze he lyé be az „elekt ro ni ku san 
le het gya ko rol ni.” szö veg rész,

am) 152.  §-a (2) be kez dés elsõ mon da tá nak  a „2006.
ja nu ár 1-jé tõl a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság” szö veg -
ré sze he lyé be „A Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság” szö -
veg rész,

an) 153.  §-a (1) be kez dés 17. pont já nak „93.  § (5) be -
kez dés,” szö veg ré sze he lyé be a „93.  § (4) be kez dés,” szö -
veg rész,

ao) 167.  §-ának – a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény 5.  §-a (6) be kez dé sé nek szö ve gét meg ál -
la pí tó – c) pont já ban az „e) és f) pont já ban,” szö veg rész
he lyé be az „f) és g) pont já ban” szö veg rész,

ap) 1. szá mú mel lék le té ben az Ál la mi egye te mek al cí -
men be lül a „Veszp ré mi Egye tem, Veszp rém” szö veg rész
he lyé be a ma gyar abc ál tal meg ha tá ro zott fel so ro lás rend je 
sze rint a „Pan non Egye tem, Veszp rém” szö veg rész,

b) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
13.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „a)–c)
pont já ban” szö veg rész he lyé be az „a)–d) pont já ban” szö -
veg rész

lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egyi de jû i leg nem lép
ha tály ba a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény

a) 106.  §-a (1) be kez dé sé nek ne gye dik mon da tá ban „az 
ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel kap cso la tos” szö veg ré -
sze,

b) 106. §-a (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban az
„elsõ fo kon” szö veg ré sze, va la mint

c) 164.  §-ának má so dik mon da ta.
 (4) 2006. szep tem ber 30-ig a Hall ga tói Ön kor mány za -
tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja ha tá ro za tot hoz, amely ben
dönt ar ról, hagy át ala kul az e tör vény 2.  §-ával meg ál la pí -
tott sza bá lyok sze rint mû kö dõ szer ve zet té. A ha tá ro zat tal
egy ide jû leg a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon -
fe ren ci á ja dönt tiszt ség vi se lõ i nek meg bí za tá sá ról. Az
e tör vény 2.  §-ával meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint lét re -
jött jogi sze mély re a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos
Kon fe ren ci á já nak jo gai és kö te le zett sé gei át száll nak.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XLVII.
tör vény

az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló
tör vény ben meghatározott határidõk ismételt

megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról*

Az éle tük tõl és a sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la -
nul meg fosz tot tak kár pót lá sá nak le zá rá sa ér de ké ben, a
kár pót lás ha tár ide jé nek is mé telt meg nyi tá sá ra az Or szág -
gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) E tör vény alap ján a kár pót lás irán ti ké rel mét
min den olyan jo go sult be nyújt hat ja, aki ed dig bár mely ok -
ból ezt nem tet te meg, és az éle tük tõl és a sza bad sá guk tól
po li ti kai ok ból jog ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Kpt.)
2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont jai, il let ve a 3.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján egyéb ként erre jo go sult 
lett vol na, to váb bá aki nek a Kpt. mó do sí tá sá ról  szóló
1997. évi XXIX. tör vény (a továb biak ban: Tv.) alap ján be -
nyúj tott ké rel mét a Köz pon ti Kár ren de zé si Iro da azért uta -
sí tot ta el, mert nem tett ele get a hi ány pót lá si kö te le zett sé -
gé nek.

(2) Az a jo go sult, aki a Tv. alap ján már nyúj tott be kár -
pót lá si ké rel met, de azt a ha tár idõk el mu lasz tá sa  miatt
 jogerõsen el uta sí tot ták, a 2.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõn be lül új ké rel met nyájt hat be.

2.  § (1) Az e tör vény alap ján le foly ta tás ra ke rü lõ el já rás ra 
a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam ál tal az
ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nuk oko zott  károk
rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi XXV. tör vény
10–12.  §-ában fog lal tak az irány adók, a (2)–(5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel.

(2) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sult a tör vény
hatályba lépését kö ve tõ 4 hó na pon be lül a Köz pon ti Igaz -
ság ügyi Hi va tal hoz (a továb biak ban: KIH) nyújt hat ja be
ké rel mét. A ké rel met a KIH bí rál ja el. A jo go sult a kár pót -
lás irán ti ké rel mét sé rel met szen ve dett sze mé lyen ként kü -
lön-kü lön, e tör vény vég re haj tá si ren de le té nek mel lék le tét 
ké pe zõ adat la pon nyújt hat ja be.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tés sel jár, a mulasztás  mi att iga zo lás nak
nincs he lye.

(4) A KIH ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la ta so rán el já ró bí -
ró ság ille té kességére a Kpt. 14.  §-ának d) pont ját kell al -
kal maz ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

(5) A KIH ál tal ho zott jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro -
zat alap ján a kár pót lá si összeg ki fi ze té sét a Ha di gon do zot -
tak Köz ala pít vá nya vég zi.

3.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

4.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az e tör vény
alap ján in dult kár pót lá si el já rá sok vég re haj tá si sza bá lya it
ren de let ben meg ál la pít sa.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XLVIII.
tör vény

a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös
ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával

betelepített területek összeírásáról*

1.  § (1) Ma gyar or szág te rü le tén a gyü möl csös ül tet vé -
nyek re, va la mint a gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem
érõ, gyü mölcs fá val be te le pí tett te rü le tek re és az ilyen ül -
tet vé nyek, va la mint te rü le tek hasz ná ló i ra vo nat ko zó an a
2007. év fo lya mán, majd azt köve tõen öt éven ként sta tisz ti -
kai össze írást kell vég re haj ta ni.
 (2) Az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki, il let ve amely
Ma gyar or szág te rü le tén gyü möl csös ül tet vényt, il let ve
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ, gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le tet hasz nál, kö te les az össze írás hoz ada -
tot szol gál tat ni.
 (3) Az össze írást a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH)
hajt ja vég re.
 (4) Az össze írás so rán sta tisz ti kai cél lal gyûj tött egye di
ada tok ki zá ró lag sta tisz ti kai cél ra hasz nál ha tók fel.

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) gyü möl csös ül te vény: az 1500 m2 vagy an nál na -

gyobb mé re tû, gyü mölcs fá val (alma, kör te, õszi ba rack,
kaj szi ba rack), tisz ta vagy ve gyes ál lo mánnyal összefüg -
gõen be te le pí tett te rü let, amely ben a sor- és tõ tá vol ság
meg ha tá ro zá sa az adott gyü mölcs faj ra, faj tá ra az al kal ma -
zott alany és ko ro na for ma figye lembe véte lével tör tént;

b) gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ, gyü mölcs -
fá val be te le pí tett te rü let (a továb biak ban: ül tet vény mé ret
alat ti gyü möl csös te rü let): az a) pont ban meg ha tá ro zott te -
rü let nagy ság nál ki sebb te rü let, amely az adott gyü mölcs -
faj ra jel lem zõ sor- és tõ tá vol ság mel lett gyü mölcs fá val
egyen le te sen be te le pí tés re ke rült;
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c) hasz ná ló: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il le tõ -
leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki, il -
let ve amely bár mi lyen jog cí men gyü möl csös ül tet vényt,
il let ve ül tet vény mé ret alat ti gyü möl csös te rü le tet mû vel és 
sze di an nak hasz na it.

3.  § (1) Az össze írás ki ter jed a gyü möl csös ül tet vény és
az ül tet vény mé ret alat ti gyü möl csös te rü let azo no sí tó ada -
ta i ra (te le pü lés, hely raj zi szám), il let ve ezen te rü le tek
hasz ná ló já nak azo no sí tó ada ta i ra (név, lak cím, il let ve
szer ve zet meg ne ve zé se, szék he lye).
 (2) A gyü möl csös ül tet vény re vo nat ko zó an az össze -
írás nak az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

1. az ül tet vény te rü le te,
2. a fák szá ma,
3. sor- és tõ tá vol ság,
4. a te le pí tés ide je,
5. faj ta meg osz lás,
6. ter mõ ké pes ség,
7. ke zelt ség.

 (3) Az ül tet vény mé ret alat ti gyü möl csös te rü let re vo nat -
ko zó an az össze írás nak az aláb bi ada to kat kell tartal -
maznia:

1. a te rü let nagy sá ga,
2. a fák szá ma,
3. faj- és faj ta meg osz lás,
4. ter mõ ké pes ség.

4.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba.
 (2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy – az 1.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével – az
össze írá sok esz mei idõ pont ját, idõ sza kát, va la mint – a
mel lék let ben fog lalt kri té ri u mok sze rint – vég re haj tá sá nak
mód ját ren de let ben ha tá roz za meg.

5.  § E tör vény – a 4.  §-ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
ki adott kor mány ren de let tel együtt – az egyes gyü mölcs fa -
fa jok ül tet vé nyei ter me lé si po ten ci ál já nak meg ha tá ro zá sa
cél já ból a tag ál la mok ál tal vég zen dõ sta tisz ti kai fel mé ré -
sek rõl  szóló, 2001. de cem ber 19-i 2001/109/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja, az irány elv 5. cik ke ki vé te lé vel.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet
a 2006. évi XLVIII. tör vényhez

1. Vé let len sze rû min ta vé tel ese tén a min tá nak a gyü -
mölcs fá val be te le pí tett te rü let leg alább 95 szá za lé kát kell
sta tisz ti kai össze írás sal le fed ni.

2. A vé let len sze rû en ki vá lasz tott min ta alap ján vég re -
haj tott össze írás min tá ját úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a
68 szá za lé kos meg bíz ha tó sá gi szint mel lett elõ for du ló
min ta vé te li hi bák or szá go san leg fel jebb 3 szá za lék kö rül
le gye nek az egyes gyü mölcs fa jok kal be te le pí tett te rü let
egé szé re néz ve.

2006. évi XLIX.
tör vény

a lobbitevékenységrõl*

Az Or szág gyû lés at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy
meg ha tá roz za a lob bi te vé keny ség, va gyis a meg bí zás
alap ján foly ta tott ér dek ér vé nye sí tés sza bá lya it, biz to sít sa
a köz ha tal mi dön té sek kap csán meg je le ní tett ér de kek nyil -
vá nos sá gát, ez zel erõ sít ve a dön tés ho zó szer vek te vé keny -
sé gé be ve tett bi zal mat, a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A tör vény hatálya és célja

1.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a köz -
ha tal mi dön té sek tar tal má nak be fo lyá so lá sá ra irá nyu ló
meg bí zás alap ján, el len ér ték fe jé ben (a továb biak ban: üz -
let sze rû en) foly ta tott te vé keny ség re.

(2) E tör vény cél ja, hogy biz to sít sa a lob bi te vé keny ség
nyil vá nos sá gát, meg ha tá roz za a dön tés ho zó sze mé lyek és
a lob bis ták kap cso lat tar tá sá nak sza bá lya it és meg ál la pít sa
e te vé keny ség alap ve tõ elõ írásait.

(3) E tör vény ren del ke zé sei nem vo nat koz nak azok ra:
a) a gaz da sá gi, tár sa dal mi ér de kek vé del mé re lét re ho -

zott szer ve ze tek re, me lyek tag sá guk ér de ke it kép vi se lik a
köz ha tal mi dön té se ket hozó szer vek nél,

b) az ér dek egyez te té si me cha niz mu sok ra, ame lyek re
az egyez te tés, a vé le mény ké rés, a tá jé koz ta tás, a kon zul tá -
ció vagy a köz ha tal mi dön tés be fo lyá so lá sá ra vo nat ko zó
egyéb te vé keny ség le he tõ sé gét a köz ha tal mi dön tést hozó
szerv vagy jog sza bály te rem tet te meg a gaz da sá gi, tár sa -
dal mi vagy egyéb ér de kek meg is me ré se cél já ból.

(4) E tör vény nem érin ti az Al kot mány 64.  §-ában rög zí -
tett jo got, mely alap ján min den ki nek joga van arra, hogy
egye dül vagy má sok kal együt te sen írás ban ké rel met vagy
pa naszt ter jesszen az ille té kes ál la mi szerv elé.

* A tör vényt az  Or szág gyû lés 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Alapelvek

2.  § E tör vény al kal ma zá sa so rán biz to sí ta ni kell az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé sét.

3.  § A lob bis ták ról ve ze tett nyil ván tar tá si rend szer nem
aka dá lyoz hat ja a köz ha tal mat gya kor ló szer vek sza bad és
nyílt el ér he tõ sé gét.

4.  § Ez a tör vény nem érin ti más jog sza bá lyok nak az ér -
dek ér vé nye sí tés re, il let ve ér dek kép vi se let re vo nat ko zó
sza bá lya it.

Értelmezõ rendelkezések

5.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) lob bis ta: az a ter mé sze tes sze mély, akit e tör vény

elõ írásai sze rin ti nyil ván tar tás ba fel vesz nek, és lob bi te vé -
keny sé get foly tat;

b) lob bi szer ve zet: az a jogi sze mély, il let ve jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, ame lyet e tör vény
elõ írásai sze rin ti nyil ván tar tás ba fel vesz nek, és lob bi te vé -
keny sé get foly tat;

c) lob bi te vé keny ség: köz ha tal mi dön tés be fo lyá so lá sát
vagy ér dek ér vé nye sí tést cél zó min den olyan te vé keny ség
vagy ma ga tar tás, me lyet meg bí zás alap ján, üz let sze rû en
foly tat nak;

d) kap cso lat fel vé tel: bár mely szó be li vagy írás be li
kom mu ni ká ció, ide ért ve az elekt ro ni kus kommuniká -
ciót is;

e) kö ze li hoz zá tar to zó: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont já ban meg ha tá -
ro zott sze mély;

f) köz ha tal mi dön tés: az Or szág gyû lés, a Kor mány, a
he lyi ön kor mány zat, ezek szer vei, tag jai vagy tiszt ség vi se -
lõi, to váb bá az ezek irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to -
zó szer vek vagy sze mé lyek jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó dön tés;

g) köz zé té tel: az adott szerv hon lap ján di gi tá lis for má -
ban, bár ki szá má ra azo no sí tás nél kül, in gye ne sen tör té nõ
hoz zá fér he tõ vé té tel;

h) meg bí zás: lob bi te vé keny ség re vo nat ko zó meg bí zá si 
vagy mun ka szer zõ dés meg kö té se.

Nyilvántartásba vétel

6.  § Lob bi te vé keny sé get az a ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
zet foly tat hat, aki vagy amely sze re pel a 7.  §-ban meg ha tá -
ro zott nyil ván tar tás ban.

7.  § (1) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv – ké re lem re – nyil -
ván tar tás ba ve szi azt a ter mé sze tes vagy jogi sze mélyt, il -
let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tet, aki

vagy amely meg fe lel az e tör vény ben rög zí tett fel té te lek -
nek.

(2) A lob bis ták nyil ván tar tá sá ba olyan ter mé sze tes sze -
mélyt le het fel ven ni, aki

a) cse lek võ ké pes,
b) bün tet len elõ éle tû,
c) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik, és
d) nem áll a nyil ván tar tás ból való tör lés ha tá lya alatt.

(3) A lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ba olyan jogi sze -
mélyt vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze -
tet le het fel ven ni, amely

a) a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint sza bá lyo san
meg ala kult,

b) ren del ke zik olyan tag gal vagy al kal ma zot tal, aki a
(2) be kez dés sze rin ti lob bis ták nyil ván tar tá sá ban sze re pel,

c) a nyil ván tar tás ba vé tel re irá nyu ló ké re lem be je len té -
sé hez a 8.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ada to kat mellé -
kelte, és

d) nem áll a nyil ván tar tás ból való tör lés ha tá lya alatt.

8.  § (1) A lob bis ták nyil ván tar tá sá ba fel vé te lét kérõ ter -
mé sze tes sze mély fel vé te li ké rel mé nek tar tal maz nia kell

a) a sze mély ne vét,
b) lak cí mét,
c) any ja ne vét,
d) szü le té si he lyét, ide jét,
e) há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt, és
f) a 7.  § (2) be kez dés c) pont sze rin ti vég zett sé get iga -

zo ló dip lo ma hi te le sí tett má so la tát, il let ve kül föl dön szer -
zett dip lo ma ese tén an nak hi te les ma gyar for dí tá sát.

(2) A lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ba fel vé te lét kérõ
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet fel vé te li ké rel mé nek tar tal maz nia kell

a) a jogi sze mély vagy a jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet ne vét, szék he lyét,

b) a jogi sze mély vagy a jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet kép vi se le té re jo go sul tak ne vét,

c) a jogi sze mély vagy a jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet kép vi se le té re jo go sul tak lak cí mét,

d) an nak az ok irat nak a hi te le sí tett má so la tát – kül föl -
dön ala kult szer ve zet ese tén az ok irat hi te les ma gyar for dí -
tá sát –, amely iga zol ja, hogy a szer ve zet a rá vo nat ko zó
jog sza bá lyok alap ján sza bály sze rû en meg ala kult, il let ve
ha a mû kö dés meg kez dé sé hez nyil ván tar tás ba vé tel szük -
sé ges, an nak meg tör tén tét,

e) azon lob bis ták ne vét, akik a lob bi szer ve zet megbí -
zása alap ján lob bi te vé keny sé get foly tat nak,

f) a lob bi szer ve zet kép vi se le té re jo go sult ere de ti alá -
írási cím pél dá nyát.

9.  § Ha a nyil ván tar tás ba való fel vé tel irán ti ké re lem a
nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges ada to kat nem vagy
 hiányosan tar tal maz za, a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv
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 tizenöt na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel fel hív ja az igény lõt a
 hiányzó ada tok pót lá sá ra.

10.  § Nem vé gez het lob bi te vé keny sé get
a) az or szág gyû lé si kép vi se lõ, az eu ró pai par la men ti

kép vi se lõ, az ál la mi ve ze tõ, a he lyi ön kor mány zat, a he lyi
ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek (köz gyû lé sé nek)
vagy bi zott sá gá nak a tag ja, to váb bá a pol gár mes ter, a fõ -
pol gár mes ter és a köz gyû lés el nö ke,

b) az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény sze rin ti költ ség -
ve té si szerv, an nak ve ze tõ je, tiszt ség vi se lõ je, tag ja, va la -
mint a ve lük köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szony -
ban, bí rói vagy ügyész sé gi, ille tõ leg hi va tá sos szol gá la ti
vi szony ban, mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban álló sze mély,

c) az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely ben az ál lam több -
sé gi tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zik, e szer ve zet tag ja,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gá nak
tag ja, il let ve a he lyi ön kor mány zat nál az a gaz dál ko dó
szer ve zet, amely ben a he lyi ön kor mány zat több sé gi tu laj -
do ni ré sze se dés sel ren del ke zik, e szer ve zet tag ja, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja,

d) a párt és an nak tiszt ség vi se lõ je,
e) a köz tes tü let és an nak tiszt ség vi se lõ je,
f) a köz ala pít vány és ke ze lõ szer vé nek tiszt ség vi se lõ je.

11.  § (1) A 10.  § a)–f) pont já ban fel so rolt sze mély
a) nem le het lob bi szer ve zet sze mé lyes köz re mû kö dõ

tag ja, tu laj do no sa,
b) nem áll hat szer zõ dé ses kap cso lat ban lob bi szer ve zet -

tel,
c) a 24.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon kí vül nem fo gad hat

el lob bis tá tól vagy lob bi szer ve zet tõl sem mi lyen elõnyt.

(2) Amennyi ben a 10.  §-ban fel so rolt sze mély kö ze li
hoz zá tar to zó ja va ló sít ja meg az (1) be kez dés a)–c) pont -
jaiban meg ha tá ro zot ta kat, a 10.  §-ban fel so rolt sze mély
kö te les er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni az érin tett köz ha -
tal mi dön tést hozó szer vet, amely gon dos ko dik en nek a
30.  §-ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tó ban való köz zé té te lé -
rõl.

12.  § A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a 8.  § (1) be kez dés
a) és d), va la mint (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott ada to kat, to váb bá a lob bis ta és a lob bi szer ve zet
nyil ván tar tás ba vé te lé nek, il let ve tör lé sé nek idõ pont ját és
an nak okát köz zé te szi.

13.  § (1) A nyil ván tar tás ba vett lob bis ta és lob bi szer ve -
zet a 8.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fel so rolt ada ta i ban be kö -
vet ke zett vál to zá so kat 15 na pon be lül kö te les írás ban be je -
len te ni a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nek.

(2) Ha a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv tu do mást sze rez
 arról, hogy a nyil ván tar tás ba vett lob bis ta és lob bi szer ve -
zet az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek nem tett ele -
get, 8 na pos ha tár idõ vel írás ban fel hív ja a sze mélyt be je -

len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re, va la mint tá jé koz -
tat ja a tel je sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nye i rõl. A ha -
tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a 16.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) A nyil ván tar tás ból való tör lés mel lõz he tõ, ha a lob -
bis ta és lob bi szer ve zet az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé -
nek elsõ íz ben nem tesz ele get, fel té ve, ha va ló szí nû sí ti,
hogy kö te le zett sé gé nek ön hi bá ján kí vül nem tu dott ha tár -
idõ ben ele get ten ni, és mu lasz tá sát a (2) be kez dés sze rin ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül pó tol ta.

14.  § (1) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a lob bis ta ré szé re
díj fi ze tés el le né ben sor szám mal el lá tott lob bi iga zol ványt
(a továb biak ban: iga zol vány) ál lít ki. Az iga zol vány – a
ter mé sze tes sze mély arc ké pén kí vül – tar tal maz za a lob -
bis ta ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, to váb bá a nyil ván tar -
tást ve ze tõ szerv ne vét és szék he lyét, va la mint a ki ál lí tás
dá tu mát.

(2) Az iga zol vány a sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga -
zol vánnyal együtt ér vé nyes.

15.  § (1) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a lob bis ta iga zol -
vá nyát vissza von ja, ha

a) a lob bis tát a lob bi te vé keny ség tõl jog erõ sen el til tot -
ták,

b) a lob bis ta a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek már nem fe lel meg,

c) a lob bis ta a lob bi te vé keny sé gét meg szün te ti,
d) a lob bis tát bár mely ok ból tö röl ték a nyil ván tar tás -

ból.

(2) Iga zol vá nyá nak vissza vo ná sa vagy a lob bi te vé keny -
ség meg szün te té se ese tén a vo nat ko zó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét, il let ve a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ér te sí té -
sét köve tõen a lob bis ta az iga zol vá nyát 48 órán be lül kö te -
les le ad ni a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nél.

(3) A lob bis ta iga zol vá nya vissza vo ná sá nak té nyét a
nyil ván tar tást ve ze tõ szerv az iga zol vány sor szá má nak és
a lob bis ta ne vé nek meg je lö lé sé vel köz zé te szi.

A nyilvántartásból való törlés és jogkövetkezményei

16.  § (1) A köz ha tal mi dön tést hozó szerv – a tény ál lás
össze fog la ló le írá sá val és a ren del ke zé sé re álló bi zo nyí té -
kok egy ide jû csa to lá sá val – ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet, ha azt ész le li, hogy a lob bis -
ta az e tör vény ben fog lal ta kat el já rá sa so rán meg sér tet te.

(2) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ha tá ro za tot hoz a lob -
bis ta nyil ván tar tás ból való tör lé sé rõl, és a 17.  §-ban meg -
ha tá ro zott idõ re el tilt ja a lob bi te vé keny ség vég zé sé tõl, ha
meg ál la pít ja, hogy a lob bis ta a te vé keny sé ge so rán az
e tör vény ben fog lalt ren del ke zé se ket meg sér tet te.

(3) Tö röl ni kell a lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ból azt 
a jogi sze mélyt vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
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szer ve ze tet, amely nem fe lel meg a 7.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt fel té te lek nek, vagy nem tesz ele get a 13.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt be je len té si kö te le zett sé gé nek.

17.  § (1) Ha az e tör vény ben meg ha tá ro zott okok  miatt a
lob bis tát, il let ve a lob bi szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból tö -
röl ték – ide nem szá mít va azt az ese tet, ha az érin tett a te -
vé keny sé gét sa ját dön té se alap ján szün te ti meg –, a lob bis -
ta, il let ve a lob bi szer ve zet a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés
ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ egy évig nem ve he tõ fel is mét a 
nyil ván tar tás ba.

(2) Ha a lob bis tát az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ
le tel tét köve tõen új ból nyil ván tar tás ba ve szik, és is mé tel -
ten meg sze gi e tör vény ren del ke zé se it, a nyil ván tar tást ve -
ze tõ szerv tör li a nyil ván tar tás ból. Eb ben az eset ben a lob -
bis ta a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés ha tály ba lé pé sé tõl
kez dõ dõ két évig nem ve he tõ fel is mét a nyil ván tar tás ba.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak meg fele lõen irány -
adóak a má so dik ese tet kö ve tõ min den to váb bi, e tör vény
sze rin ti jog sza bály sér tés re is az zal, hogy eb ben az eset ben
a lob bis ta a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés ha tály ba lé pé sé -
tõl kez dõ dõ há rom évig nem ve he tõ fel is mét a nyil ván tar -
tás ba.

18.  § (1) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a nyil ván tar tás ba
való fel vé tel rõl, an nak el uta sí tá sá ról, ille tõ leg az on nan
való tör lés rõl alak sze rû ha tá ro za tot hoz.

(2) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv gon dos ko dik a nyil -
ván tar tás ból való tör lés rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sét köve tõen an nak köz zé té te lé rõl.

Jogorvoslatok

19.  § A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv dön té se el len köz -
igaz ga tá si el já rás ke re té ben fel leb be zés nek nincs he lye,
azt fel ügye le ti el já rás ban meg vál toz tat ni vagy meg sem mi -
sí te ni nem le het, el le ne azon ban a köz igaz ga tá si dön té sek -
re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat nak he lye van.

20.  § A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nek a nyil ván tar tás -
ból való tör lést köve tõen – a tör lés té nyé nek és oká nak fel -
tün te té sé vel – há rom évig gon dos kod nia kell a lob bis ta, il -
let ve a lob bi szer ve zet ada ta i nak köz zé té te lé rõl.

A lobbitevékenység alapvetõ szabályai

21.  § A lob bis ta e te vé keny sé ge so rán
a) kö te les a köz ha tal mat gya kor ló szerv kép vi se lõ jé vel

kö zöl ni meg bí zó já nak ne vét és a kap cso lat fel vé tel cél ját,
b) kö te les e tör vénybõl szár ma zó kö te le zett sé ge i rõl

– be le ért ve a nyil ván tar tá sok adat tar tal mát – tá jé koz tat ni
meg bí zó ját,

c) nem hasz nál hat fel sem mi lyen, a meg bí zó tól ka pott
bi zal mas vagy egyéb benn fen tes in for má ci ót meg bí zó ja
hát rá nyá ra,

d) a meg bí zók kel lõ tá jé koz ta tás mel lett meg adott be le -
egye zé se nél kül nem kép vi sel het egy más sal el len té tes ér -
de ke ket vagy egy más sal ver seny ben álló meg bí zók ér de -
ke it,

e) az ilyen te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek tõl el vár ha -
tó fo ko zott gon dos ság gal jár jon el an nak ér de ké ben, hogy
biz to sít sa ál lí tá sa, ér te sü lé se pon tos sá gát, hi te les sé gét és
va ló di sá gát, ame lye ket a meg bí zó nak, il let ve a meg bí zó
ér de ké ben a köz ha tal mi dön tést hozó szerv nek szol gál tat,

f) kö te les tu dat ni meg bí zó já val, ha a meg bí zó cél ja jog -
el le nes, eti kát lan, vagy an nak vég re haj tá sa a lob bis ta hi va -
tás alap ve tõ sza bá lya i val el len té tes, és vissza kell uta sí ta -
nia, hogy bár mit te gyen a meg bí zó ilyen cél ja ér de ké ben,

g) meg tart ja a köz ha tal mat gya kor ló szerv mû kö dé si
sza bá lya i nak rá vo nat ko zó ren del ke zé se it,

h) tisz tes ség te len esz kö zök kel nem sze rez het in for má -
ci ó kat a köz ha tal mi dön tést hozó szerv mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban.

22.  § Nem foly tat hat lob bi te vé keny sé get a lob bis ta an -
nál a köz ha tal mi dön tést hozó szerv nél, amely nél kö ze li
hoz zá tar to zó ja ve ze tõ tiszt sé get tölt be.

23.  § A lob bi te vé keny ség nem irá nyul hat arra, hogy a
köz ha tal mi dön tést hozó szerv jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé ge i nek ne te gyen ele get.

24.  § (1) A lob bis ta – az adott szerv nél foly ta tott lob bi -
te vé keny ség so rán vagy an nak kö rén kí vül – nem ad hat,
nem ajánl hat fel és nem köz ve tít het a köz ha tal mi dön tést
hozó szerv vagy an nak tag ja, mun ka tár sa ré szé re sem mi -
lyen elõnyt.

(2) Nem mi nõ sül az (1) be kez dés sze rin ti elõny nek a
lob bis ta ál tal a köz ha tal mi dön tést hozó szerv szá má ra egy
meg bí zás hoz kap cso ló dó an egy al ka lom mal nyúj tott, a kö -
te le zõ leg ki sebb mun ka bér egy ti ze dét meg nem ha la dó
össze gû, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott rep re zen tá ció.

25.  § (1) A lob bis ta kez de mé nyez he ti a köz ha tal mi dön -
tést meg ho zó szerv nél, hogy

a) az Or szág gyû lés dön té sé vel kap cso la tos lob bi te vé -
keny ség so rán az Or szág gyû lés ki je lölt bi zott sá ga elõtt a
bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott idõ ke ret ben,

b) a Kor mány, ille tõ leg a kor mány ta gok dön té sé vel
kap cso la tos lob bi te vé keny ség so rán a ha tás kör rel ren del -
ke zõ mi nisz ter ál tal ki je lölt ve ze tõ elõtt, a ve ze tõ ál tal
meg ha tá ro zott idõ ke ret ben,

c) a he lyi ön kor mány zat dön té sé vel kap cso la tos lob bi -
te vé keny ség so rán az ön kor mány zat ille té kes bi zott sá ga
elõtt, en nek hi á nyá ban a kép vi se lõ-tes tü let (a köz gyû lés)
ülé sén a bi zott ság vagy a kép vi se lõ-tes tü let (a köz gyû lés)
ál tal meg ha tá ro zott idõ ke ret ben
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leg alább egy al ka lom mal sze mé lye sen is ki fejt hes se ál lás -
pont ját.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kez de mé nye zés el fo ga dá sá -
ról az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg je lölt szerv, il let -
ve sze mély dönt.

(3) Az (1) be kez dés b)–c) pont jai sze rin ti eset ben le he -
tõ ség sze rint biz to sí ta ni kell, hogy meg ha tá ro zott idõ ke -
ret ben a lob bis ta sze mé lye sen is ki fejt hes se ál lás pont ját,
amennyi ben a lob bis ta a jog sza bály elõ ké szí té se so rán
konk rét, ér de mi ja vas la ta it írás ban el jut tat ta a köz ha tal mi
dön tés elõ ké szí tõ jé hez.

(4) A lob bis ta – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me -
nõ en – az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben bár mely
or szág gyû lé si kép vi se lõ nél, az (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti eset ben az il le té kes mi nisz ter ál tal ki je lölt ve ze tõ nél,
az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben bár mely ön kor -
mány za ti kép vi se lõ nél írás ban sze mé lyes meg be szé lést
kez de mé nyez het. A kez de mé nye zés el fo ga dá sá ról a meg -
ke re sett sze mély dönt.

(5) Ha a lob bis ta vagy más sze mély a köz ha tal mi dön -
tést hozó szerv nél nem a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint
el jár va kí sér li meg a kap cso lat fel vé telt, vagy más mó don
meg sze gi e tör vény ren del ke zé se it, a meg ke re sett sze mély
kö te les er rõl ve ze tõ jét írás ban tá jé koz tat ni és a kap cso lat -
fel vé tel re irá nyu ló ké rést el uta sí ta ni. A szerv ve ze tõ je a tá -
jé koz ta tás alap ján dönt a kap cso lat fel vé tel en ge dé lye zé sé -
rõl. A dön tés rõl a lob bis tát tá jé koz tat ni kell.

26.  § A sze mé lyes kap cso lat fel vé tel rõl a köz ha tal mi
dön tést hozó szerv kép vi se lõ je em lé kez te tõt ké szít, amely
rö vi den össze fog lal ja a ta lál ko zón el hang zot tak lé nye gét.
A 25.  § (1) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti eset ben az
 Országgyûlés Ház sza bá lyá ban és a he lyi ön kor mány zat
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban fog lal tak irány -
adóak.

27.  § A lob bi te vé keny ség cél já val össze füg gõ tárgy kör -
ben a lob bis ta szak mai ta nács ko zá son való rész vé tel re hív -
hat ja meg a köz ha tal mi dön tést hozó szerv tag ját, kép vi se -
lõ jét. A ta nács ko zá son való rész vé tel lel össze füg gõ költ -
sé ge ket azon ban nem té rít he ti meg a köz ha tal mi dön tést
hozó szerv, ille tõ leg az an nak kép vi se le té ben részt vett
sze mély ré szé re.

28.  § A lob bis ta a köz ha tal mi dön tést hozó szerv ré szé re 
szak mai hát tér anya go kat, tu do má nyos ki ad vá nyo kat, ha -
tás ta nul má nyo kat küld het, il let ve ren del ke zé sé re bo csát -
hat ja sa ját ku ta tá sa i nak, elem zé se i nek ered mé nyét is.

29.  § A lob bis ta – az iga zol vá nya fel mu ta tá sá val – a be-
és ki lép te tés rend jé re vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen 
jo go sult a lob bi te vé keny ség gel érin tett szerv vel elõ ze -
tesen egyez te tett idõ pont ban a szerv he lyi sé ge i be be lép ni.

A lobbitevékenységrõl  szóló tájékoztató

30.  § (1) A lob bis ta a nyil ván tar tás ba való fel vé te lét
köve tõen ne gyed éven te tá jé koz ta tót ké szít a lob bi te vé -
keny sé gé rõl, és azt a nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
utol só nap já ig el jut tat ja a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ré -
szé re.

(2) A lob bis ta tá jé koz ta tás adá si kö te le zett sé gé nek elsõ
íz ben an nak a nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ hó nap nak az
utol só nap ján kö te les ele get ten ni, amely nap tá ri ne gyed -
év ben te vé keny sé gét meg kezd te.

(3) A tá jé koz ta tó tar tal maz za
a) an nak té te les fel so ro lá sát, hogy a lob bis ta mely köz -

ha tal mi dön té sek kap csán vég zett lob bi te vé keny sé get,
b) az adott jog sza bály ter ve zet hez kap cso ló dó lob bi te -

vé keny ség konk rét cél ja (cél jai) lé nye gé nek meg je lö lé sét,
c) a lob bi te vé keny ség so rán az adott ügy ben igény be

vett esz kö zök fel so ro lá sát,
d) an nak meg je lö lé sét, hogy a köz ha tal mi dön tést hozó

szerv nél ki vel és hány eset ben tör tént kap cso lat fel vé tel,
e) a 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti rep re zen tá ció té nyét,

al kal man kén ti össze gét, az ab ban érin tett sze mé lyek ne vé -
nek, va la mint be osz tá sá nak meg je lö lé sét,

f) a lob bi szer ve zet és a lob bis ta meg bí zó já nak a meg ne -
ve zé sét az a) pont sze rin ti bon tás ban.

(4) A lob bi te vé keny ség gel érin tett köz ha tal mi dön tést
hozó szerv – az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben – ne -
gyed éven te tá jé koz tat ja a nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet
 arról, hogy mely dön té sek kel kap cso lat ban, mely lob bis -
ták foly tat tak nála lob bi te vé keny sé get, és en nek so rán
mely esz kö zö ket vet ték igény be.

(5) A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a tá jé koz ta tó kat köz zé -
te szi.

(6) Az (1) be kez dés és a (4) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta -
tó ban sze rep lõ ada tok – a tá jé koz ta tó köz zé té te lét meg elõ -
zõ en is – köz ér dek bõl nyil vá no sak.

31.  § Ha a tá jé koz ta tó a szük sé ges ada to kat nem vagy
hi á nyo san tar tal maz za, il let ve a lob bis ta azt ha tár idõ re
nem ké szí ti el, a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv 15 na pos ha -
tár idõ meg je lö lé sé vel fel szó lít ja õket a hi á nyos sá gok, ille -
tõ leg a mu lasz tás pót lá sá ra. A ha tár idõ ered mény te len el -
tel te ese tén a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a lob bi szer ve ze tet 
vagy a lob bis tát tör li a nyil ván tar tás ból.

32.  § (1) Ha a lob bi szer ve zet, il let ve a lob bis ta úgy dönt, 
hogy fel hagy a lob bi te vé keny ség gel, er rõl ha la dék ta la nul
ér te sí ti a nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet.

(2) A lob bi szer ve zet nek, il let ve a lob bis tá nak az ér te sí -
tés hez mel lé kel nie kell az arra az idõ szak ra vo nat ko zó lob -
bi te vé keny ség rõl  szóló tá jé koz ta tót is, amely idõ sza kot a
te vé keny sé gé rõl leg utóbb ké szí tett tá jé koz ta tó még nem
érin tett.
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(3) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a nyil ván tar tást ve -
ze tõ szerv a lob bi szer ve ze tet, il let ve a lob bis tát tör li a nyil -
ván tar tás ból. Ha azon ban a lob bis ta a te vé keny sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét nem vagy nem meg fele -
lõen tel je sí ti, és a hi ány pót lás ra tör té nõ fel szó lí tás nak an -
nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem tesz ele -
get, a 16.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg fele lõen irány -
adók.

Bírság

33.  § (1) Amennyi ben va la mely ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve zet nyil ván tar tás ba vé tel nél kül vé gez lob bi te vé keny sé -
get, a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv – ha tá ro zat tal – tíz mil lió
fo rin tig ter je dõ bír sá got szab hat ki. A bír ság több szö rös
jog sér tés ese tén hal mo zot tan is ki szab ha tó.

(2) A bír ság össze gét az eset összes kö rül mé nye i re – így 
kü lö nö sen a jog sér tés sú lyá ra, cél já ra, idõ tar ta má ra, jog -
sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra, va la mint a jog sér -
tés sel el ért, il let ve el ér ni kí vánt elõny re – te kin tet tel kell
meg ha tá roz ni.

(3) A bír sá got a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv szám lá já ra
kell be fi zet ni.

(4) A jog erõ sen ki sza bott és be nem fi ze tett bír sá got
adók mód já ra és azok kal egy sor ban kell be haj ta ni.

(5) A ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy évig
nem ve he tõ nyil ván tar tás ba a ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
zet, amellyel szem ben bír sá got szab tak ki.

(6) Amennyi ben is mé tel ten bír sá got szab nak ki a ter mé -
sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet tel szem ben, két évig nem ve he tõ
nyil ván tar tás ba.

Módosuló jogszabályok

34.  § Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény 5.  §
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ új j) pont tal egé szül ki, egy ben
a be kez dés 2003. évi CXXIX. tör vény ál tal meg ál la pí tott
h) pont já nak je lö lé se i) pont ra vál to zik:

[Az ügy véd az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül el lát -
hat ja a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket is:]

„j) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott lob bi te vé keny ség.”

35.  § A jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ -
jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi CIV. tör vény
5.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi új f) pont tal egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg az f) pont je lö lé se g) pont ra vál to zik:

(Az el til tás ide je alatt a jogi sze mély)
„f) nem foly tat hat lob bi te vé keny sé get,”

Záró rendelkezések

36.  § Ez a tör vény 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it elsõ íz ben azon köz ha tal mi dön té sek kel
össze füg gés ben kell al kal maz ni, ame lyek elõ ké szí té se a
tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen kez dõ dött.

37.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg

a) a lob bis ták, il let ve a lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá -
sát ve ze tõ szer vet,

b) az iga zol vány ki adá sá val, cse ré jé vel, vissza adá sá val 
és vissza vo ná sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

c) az iga zol vány ki adá sá ért fi ze ten dõ díj mér té két, va -
la mint

d) a tör vény ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén ki -
szab ha tó bír ság meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rá si sza bá -
lyo kat.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

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

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re, az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já -
ban fog lalt jog kö röm ben Ba laj ti Lász ló ez re dest, a Nem -
zet biz ton sá gi Szak szol gá lat fõ igaz ga tó-he lyet te sét 2006.
már ci us 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 6.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 10.

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0490/2006.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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