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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXXXIX.
tör vény

az Európai Unióról  szóló szerzõdés K.3 cikke alapján
létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös 

segítségnyújtásról és együttmûködésrõl  szóló,
Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény

kihirdetésérõl*

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság tekintetében
2005. február 23-án ideiglenesen hatályba lépett)

1.  § Az Or szág gyû lés az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés K.3 cik ke alap ján lét re ho zott, a vám igaz ga tá si szer vek
kö zöt ti köl csö nös se gít ség nyúj tás ról és együtt mû kö dés rõl
 szóló, Brüsszel ben, 1997. de cem ber 18-án kelt Egyez -
ményt e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény
az Európai Unióról  szóló szerzõdés K.3 cikke alapján
létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös 

segítségnyújtásról és együttmûködésrõl

Ezen egyez mény ma gas szer zõ dõ fe lei, az Euró pai Unió 
tag ál la mai,

hi vat ko zás sal az Euró pai Unió Ta ná csá nak 1997. de -
cem ber 18-i jogi ak tu sá ra,

fel idéz ve a vám igaz ga tá si szer vek kö zöt ti köl csö nös se -
gít ség nyúj tás ról  szóló, 1967. szep tem ber 7-én Ró má ban
alá írt egyez mény ben fog lalt kö te le zett ség vál la lás meg erõ -
sí té sé nek szük sé ges sé gét,

figye lembe véve, hogy a vám igaz ga tá si szer vek fel ada -
ta a Kö zös ség vám te rü le tén, és kü lö nö sen annak be- és ki -
lé pé si pont ja in nem csak a kö zös sé gi sza bá lyok ba, ha nem a 
nem ze ti jog sza bá lyok ba üt kö zõ bûn cse lek mé nyek meg -
elõ zé se, nyo mo zá sa és ül dö zé se is, kü lö nö sen az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 36. és 223. cik ké nek ha tá -
lya alá tar to zó ese tek ben,

figye lembe véve, hogy a min den faj ta til tott ke res ke de -
lem nö ve ke dé se sú lyos fe nye ge tést je len t a köz egész ség re, 
a köz er kölcs re és a köz biz ton ság ra,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 6-i ülés nap ján fo -
gadta el.

figye lembe véve, hogy az együtt mû kö dés nek a tag ál la -
mok nem ze ti jog sza bá lyai vagy a kö zös sé gi vám jog sza bá -
lyok meg sér té se egyes ese te i nek meg elõ zé sé re, nyo mo zá -
sá ra és ül dö zé sé re irá nyuló, a ha tá ro kon át nyú ló te vé keny -
ség gel járó for má it sza bá lyoz ni kell, és hogy az ilyen, ha tá -
ro kon át nyú ló te vé keny sé get min den kor a jog sze rû ség (a
meg ke re sett tag ál lam ban al kal ma zan dó jog sza bály nak és
a tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai irány mu ta tá -
sa i nak való meg fe le lés), a szub szi di a ri tás (az ilyen te vé -
keny sé get csak ab ban az eset ben kez dik meg, ha más, ki -
sebb ha tás sal járó te vé keny ség nem ve zet cél ra), és az ará -
nyos ság (a te vé keny ség mér té két és tar ta mát a fel té te le zett
jog sér tés sú lyos sá gá nak fé nyé ben kell meg ha tá roz ni) el -
ve i nek be tar tá sá val kell vég re haj ta ni,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy szük ség van a vám igaz ga tá si
szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés erõ sí té sé re a vám igaz ga tá -
si szer vek együt tes fel lé pé sét és kö zöt tük a til tott ke res ke -
de lem mel kap cso la tos adat cse rét szol gá ló el já rá sok meg -
ha tá ro zá sá val,

szem elõtt tart va, hogy a vám igaz ga tá si szer vek nek
min den na pi mun ká juk so rán egy aránt al kal maz ni uk kell a
kö zös sé gi és a nem ze ti ren del ke zé se ket, és ezért cél sze rû,
hogy a köl csö nös se gít ség nyúj tás ra és együtt mû kö dés re
vo nat ko zó ren del ke zé sek mind két te rü le ten a le he tõ leg na -
gyobb mér ték ben pár hu za mo san fej lõd je nek,

a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben ál la pod tak meg:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Alkalmazási kör

(1) A Kö zös ség ha tás kö ré nek sé rel me nél kül az Euró pai 
Unió tag ál la ma i nak vám igaz ga tá si szer vei köl csö nö sen
se gít sé get nyúj ta nak egy más nak, és együtt mû köd nek egy -
más sal:

– a nem ze ti vám jog sza bá lyok meg sér té sé nek meg elõ -
zé se és fel de rí té se, valamint

– a kö zös sé gi és nem ze ti vám jog sza bá lyok meg sér té sé -
nek ül dö zé se és meg bün te té se ér de ké ben.

(2) A 3. cikk sé rel me nél kül ez az egyez mény nem érin ti
az igaz ság ügyi ha tó sá gok kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog -
se gély re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, az (1) be kez dés ben
em lí tett, a tag ál la mok vám ha tó sá gai vagy más, ha tás kör rel 
ren del ke zõ ha tó sá gai kö zöt ti együtt mû kö dést sza bá lyo zó,
a tag ál la mok kö zöt ti két- vagy több ol da lú meg ál la po dá -
sok ban sze rep lõ ked ve zõbb ren del ke zé se ket, illetve az e
te rü le ten az egy sé ges jog rend szer vagy a köl csö nös jog se -
gély esz kö ze i nek köl csö nös al kal ma zá sá ra szol gá ló kü lön
rend szer alap ján lét re jött meg ál la po dá so kat.
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2. cikk

Hatáskör

A vám igaz ga tá si szer vek ezt az egyez ményt a nem ze ti
ren del ke zé sek alap ján rá juk ru há zott ha tás kör ke re tei kö -
zött al kal maz zák. Eb ben az egyez mény ben sem mi sem ér -
tel mez he tõ úgy, mint ami érin te né a nem ze ti ren del ke zé -
sek alap ján az ezen egyez mény ér tel mé ben vett vám igaz -
ga tá si szer vek re ru há zott ha tás kört.

3. cikk

Az igazságügyi hatóságok által nyújtott kölcsönös
jogsegélyhez való viszony

(1) Ez az egyez mény a kö zös sé gi és nem ze ti vám jog sza -
bá lyok meg sér té sét érin tõ olyan nyo mo zás ke re té ben tör -
té nõ köl csö nös se gít ség nyúj tás ra és együtt mû kö dés re vo -
nat ko zik, amely ben a meg ke re sõ ha tó ság az adott tag ál lam 
nem ze ti ren del ke zé sei alap ján el jár ni jo go sult.

(2) Amennyi ben a nyo mo zást igaz ság ügyi ha tó ság,
vagy annak irá nyí tá sa alatt más vég zi, az em lí tett ha tó ság
ha tá roz za meg, hogy a köl csö nös se gít ség nyúj tás ra vagy
együtt mû kö dés re irá nyuló meg ke re sést a köl csö nös bûn -
ügyi jog se gély re vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján vagy
ezen egyez mény alap ján nyújt ják be.

4. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen egyez mény al kal ma zá sá ban:
(1) „nem ze ti vám jog sza bá lyok”: a tag ál lam va la mennyi 

tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se, ame -
lyek nek al kal ma zá sa rész ben vagy egész ben a tag ál lam
vám igaz ga tá si szer ve i nek ha tás kö ré be tar to zik, és amely:

– olyan, a ha tá ron át me nõ áru for ga lom ra vo nat ko zik,
amely re til tó, kor lá to zó vagy ellen õr zõ in téz ke dé se ket kell 
al kal maz ni, kü lö nös te kin tet tel az Euró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó szer zõ dés 36. és 223. cik ké re,

– a nem össze han golt jö ve dé ki adók ra vo nat ko zik;

(2) „kö zös sé gi vám jog sza bá lyok”:
– a kö zös sé gi ren del ke zé sek összes sé ge és az azok hoz

kap cso ló dó vég re haj tá si ren del ke zé sek, ame lyek az áruk
be ho za ta lát, ki vi te lét, az áru to váb bí tást és az áruk je len lé -
tét sza bá lyoz zák a tag ál la mok és har ma dik or szá gok kö -
zöt ti, illetve a tag ál la mok kö zöt ti ke res ke de lem ben olyan
áruk ese té ben, ame lyek az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés 9. cik ké nek (2) be kez dé se ér tel mé ben nem ren -
del kez nek kö zös sé gi hely zet tel, vagy ame lye ket a kö zös -
sé gi hely zet meg ál la pí tá sa cél já ból to váb bi el len õr zé sek
vagy vizs gá la tok alá vet nek,

– a kö zös ag rár po li ti ka ke re té ben kö zös sé gi szin ten el -
fo ga dott ren del ke zé sek összes sé ge, és a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek fel dol go zá sá ból szár ma zó áruk ra te kin tet tel el -
fo ga dott kü lön le ges ren del ke zé sek,

– a be ho za talt ter he lõ össze han golt jö ve dé ki adók ra és
hoz zá adott ér ték-adók ra vo nat ko zó an kö zös sé gi szin ten el -
fo ga dott ren del ke zé sek összes sé ge, az azo kat vég re haj tó
nem ze ti ren del ke zé sek kel együtt;

(3) „jog sér tés”: a nem ze ti vagy kö zös sé gi vám jog sza -
bá lyok ba üt kö zõ cse lek mény, töb bek kö zött:

– az ilyen jog sér tés ben való rész vé tel, illetve annak kí -
sér le te,

– az azt el kö ve tõ bûn szer ve zet ben való rész vé tel,
– az e be kez dés ben em lí tett jog sér tés bõl szár ma zó pénz 

tisz tá ra mo sá sa;

(4) „köl csö nös se gít ség nyúj tás”: az ezen egyez mény -
ben sza bá lyo zott, a vám igaz ga tá si szer vek kö zöt ti se gít -
ség nyúj tás;

(5) „meg ke re sõ ha tó ság”: a tag ál lam azon ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó sá ga, amely a se gít ség nyúj tást kéri;

(6) „meg ke re sett ha tó ság”: a tag ál lam azon ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó sá ga, amely hez a se gít ség nyúj tás irán ti
meg ke re sést meg kül dik;

(7) „vám igaz ga tá si szer vek”: a tag ál la mok vám ha tó sá -
gai, valamint az en nek az egyez mény nek a vég re haj tá sá ra
ha tás kör rel ren del ke zõ más ha tó sá gai;

(8) „sze mé lyes ada tok”: egy azo no sí tott vagy azo no sít -
ha tó ter mé sze tes sze mély re vo nat ko zó bár mely in for má -
ció; az a sze mély te kint he tõ azo no sít ha tó nak, aki töb bek
kö zött azo no sí tó szám vagy a fi zi kai, fi zi o ló gi ai, pszi cho -
ló gi ai, gaz da sá gi, kul tu rá lis vagy tár sa dal mi iden ti tás ra
jel lem zõ egy vagy több sa já tos té nye zõ ré vén köz vet le nül
vagy köz vet ve azo no sít ha tó;

(9) „ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dés”: a vám igaz ga -
tá si szer vek kö zöt ti, a tag ál la mok ha tá ra in át nyú ló együtt -
mû kö dés.

5. cikk

A központi koordináló egység

(1) A tag ál la mok vám ha tó sá ga i kon be lül köz pon ti egy -
sé get (ko or di ná ló egy sé get) je löl nek ki. A ko or di ná ló egy -
ség fe le lõs az ezen egyez mény ha tá lya alá tar to zó köl csö -
nös se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sé sek fo ga dá sá ért és a
köl csö nös se gít ség nyúj tás ko or di ná lá sá ért, a (2) be kez dés
sé rel me nél kül. A ko or di ná ló egy ség fe le lõs to váb bá az
ezen egyez mény sze rin ti se gít ség nyúj tás kö ré be tar to zó
in téz ke dés ben érin tett más ha tó sá gok kal tör té nõ együtt -
mû kö dé sért. A tag ál la mok ko or di ná ló egy sé gei – kü lö nö -
sen a IV. cím ha tá lya alá tar to zó ese tek ben – a szük sé ges
mér ték ben köz vet len kap cso la tot tar ta nak fenn egy más sal.
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(2) A köz pon ti ko or di ná ló egy ség te vé keny sé ge – kü lö -
nö sen ve szély hely zet ben – nem zár ja ki a tag ál la mok vám -
ha tó sá ga i nak más szol gá la tai kö zöt ti köz vet len együtt mû -
kö dést. A köz pon ti ko or di ná ló egy sé get a ha té kony ság és
össz hang ér de ké ben az ilyen köz vet len együtt mû kö dés sel
járó fel lé pés rõl tá jé koz tat ják.

(3) Amennyi ben a vám ha tó ság nem, vagy nem tel jes
kör ben ren del ke zik ha tás kör rel a meg ke re sés fel dol go zá -
sá ra, a köz pon ti ko or di ná ló egy ség a ha tás kör rel ren del ke -
zõ nem ze ti ha tó ság hoz to váb bít ja a meg ke re sést, és er rõl
tá jé koz tat ja a meg ke re sõ ha tó sá got.

(4) Amennyi ben a meg ke re sés jogi vagy ér de mi okok -
ból nem tel je sít he tõ, a köz pon ti ko or di ná ló egy ség a meg -
ke re sést annak nem tel je sít he tõ sé gé re vo nat ko zó in do ko -
lás sal a meg ke re sõ ha tó ság hoz kül di vissza.

6. cikk

Összekötõ tisztviselõk

(1) A tag ál la mok egy más kö zött ha tá ro zott vagy ha tá ro -
zat lan idõ tar ta mú meg ál la po dást köt het nek az össze kö tõ
tiszt vi se lõk cse ré jé rõl, köl csö nö sen el fo ga dott fel té te lek
alap ján.

(2) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ a fo ga dó or szág ban nem
ren del ke zik be avat ko zá si ha tás kör rel.

(3) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ a tag ál la mok vám igaz ga tá si 
szer vei kö zöt ti együtt mû kö dés elõ moz dí tá sá nak ér de ké -
ben a tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga hoz zá já ru -
lá sá val vagy ké rel mé re a kö vet ke zõ fel ada to kat lát hat ja el:

a) a tag ál la mok kö zöt ti in for má ció cse re elõ moz dí tá sa
és gyor sí tá sa;

b) se gít ség nyúj tás sa ját tag ál la mát vagy az ál ta la kép vi -
selt tag ál la mot érin tõ nyo mo zás ban;

c) tá mo ga tás nyúj tá sa a se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re -
sé sek el in té zé sé hez;

d) ta nács adás és se gít ség nyúj tás a fo ga dó or szág szá -
má ra a ha tá ro kon át nyú ló te vé keny sé gek elõ ké szí té se és
vég re haj tá sa so rán;

e) a tag ál la mok egy más kö zöt ti meg ál la po dá sá ban sze -
rep lõ egyéb fel ada tok.

(4) A tag ál la mok az össze kö tõ tiszt vi se lõk ha tás kö ré rõl
és el he lye zé sé rõl két- vagy több ol da lú meg ál la po dá so kat
köt het nek. Az össze kö tõ tiszt vi se lõ egy vagy több tag ál -
lam ér de ke it is kép vi sel he ti.

7. cikk

A személyazonosság igazolásának kötelezettsége

Az egyez mény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a meg ke -
re sõ ha tó ság más tag ál lam ban tar tóz ko dó tiszt vi se lõ jé nek

az eb ben az egyez mény ben meg ál la pí tott jo gai gya kor lá -
sá nak ér de ké ben min den kor ké pes nek kell len nie a sze -
mély azo nos sá gát és hi va ta los funk ci ó it iga zo ló írá sos fel -
ha tal ma zás be mu ta tá sá ra.

II. CÍM

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MEGKERESÉS ALAPJÁN

8. cikk

Alapelvek

(1) A meg ke re sett ha tó ság vagy az a ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó ság, amely hez for dult, az e cím alap ján kért se gít -
ség nyúj tás ér de ké ben úgy jár el, mint ha sa ját ne vé ben
vagy sa ját tag ál la ma más ha tó sá gá nak meg ke re sé se alap -
ján jár na el. A meg ke re sés tel je sí té se ér de ké ben nem ze ti
joga sze rint ren del ke zé sé re álló va la mennyi ha tás kört
igény be ve szi.

(2) A meg ke re sett ha tó ság e se gít ség nyúj tást kü lön
meg ke re sés nél kül ki ter jesz ti a jog sér tés – a se gít ség nyúj -
tás irán ti meg ke re sés tár gyá val fel is mer he tõ en össze füg gõ –
va la mennyi kö rül mé nyé re. Két ség ese tén a meg ke re sett
ha tó ság elõ ször a meg ke re sõ ha tó ság gal lép kap cso lat ba.

9. cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája
és tartalma

(1) A se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sést min dig írás ban
kell be nyúj ta ni. A meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges do -
ku men tu mo kat a meg ke re sés hez csa tol ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés nek a kö vet ke zõ 
in for má ci ó kat kell tar tal maz nia:

a) a meg ke re sést elõ ter jesz tõ meg ke re sõ ha tó ság meg -
ne ve zé se;

b) a kért in téz ke dés;

c) a meg ke re sés tár gya és in do ko lá sa;

d) az érin tett tör vényi, ren de le ti és egyéb jog sza bá lyi
ren del ke zé sek;

e) a nyo mo zás cél pont ját ké pe zõ ter mé sze tes vagy jogi
sze mé lyek le he tõ leg pon to sabb és leg rész le te sebb meg je -
lö lé se;

f) a 13. cikk ben sza bá lyo zott ese te ket ki vé ve, a tény ál -
lás össze fog la lá sa.

(3) A meg ke re sést a meg ke re sett ha tó ság tag ál la má nak
hi va ta los nyel vén vagy az ilyen ha tó ság szá má ra el fo gad -
ha tó nyel ven kell be nyúj ta ni.
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(4) Amennyi ben a hely zet sür gõs jel le ge meg kí ván ja, a
szó be li meg ke re sés is el fo gad ha tó, de azt a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül írás ban is meg kell erõ sí te ni.

(5) Amennyi ben a meg ke re sés a for mai kö ve tel mé nyek -
nek nem fe le l meg, a meg ke re sett ha tó ság kér he ti annak
ki ja ví tá sát vagy ki egé szí té sét, a meg ke re sés tel je sí té sé hez
szük sé ges in téz ke dé sek ez idõ alatt is meg kezd he tõ ek.

(6) A meg ke re sett ha tó ság hoz zá já rul a meg ke re sés tel -
je sí té sé re szol gá ló kü lön le ges el já rás al kal ma zá sá hoz,
amennyi ben az az el já rás a meg ke re sett tag ál lam jogi és
köz igaz ga tá si ren del ke zé se i vel nem el len té tes.

10. cikk

Információkérés

(1) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó ság ké rel -
mé re min den olyan in for má ci ót kö zöl, amely a meg ke re sõ
ha tó ság szá má ra le he tõ vé te he ti a jog sér té sek meg elõ zé -
sét, fel de rí té sét és ül dö zé sét.

(2) A kö zölt in for má ci ó kat azon, a meg ke re sett ha tó ság
bir to ká ban lévõ vagy az adat ké rés tel je sí té se so rán ké szült
vagy be szer zett je len té sek nek vagy más do ku men tu mok -
nak, illetve ezek hi te les má so la ta i nak vagy ki vo na ta i nak
kí sé re té ben kell át ad ni, ame lye ken ezek az in for má ci ók
ala pul nak.

(3) A meg ke re sõ ha tó ság és a meg ke re sett ha tó ság meg -
ál la po dá sa alap ján a meg ke re sõ ha tó ság ál tal fel ha tal ma -
zott tiszt vi se lõ, a meg ke re sett ha tó ság rész le tes uta sí tá sa i -
ra is fi gye lem mel, a meg ke re sett tag ál lam hi va ta la i tól az
(1) be kez dés alap ján in for má ci ó kat sze rez het be. E ren del -
ke zést min den olyan do ku men tum ból szár ma zó in for má -
ci ó ra al kal maz ni kell, amely hez az em lí tett hi va tal sze -
mély ze te hoz zá fér het. E do ku men tu mok ról az em lí tett hi -
va tal tiszt vi se lõi má so la tot ké szít het nek.

11. cikk

Megfigyelés iránti megkeresés

A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó ság ké rel mé re
a le he tõ leg na gyobb gon dos ság gal meg fi gye li vagy meg fi -
gyel te ti az olyan sze mé lye ket, akik rõl ala pos ok kal fel té te -
lez he tõ a kö zös sé gi vagy a nem ze ti vám jog sza bá lyok
meg sér té se, illetve az, hogy ilyen jog sér tés el kö ve té sé re
irá nyuló elõ ké szü le ti cse lek ményt kö vet tek vagy kö vet nek 
el. A meg ke re sõ ha tó ság ké rel mé re a meg ke re sett ha tó ság
meg fi gye li az olyan te vé keny ség gel kap cso la tos hely színt, 
szál lí tó esz közt és árut, amely te vé keny ség az elõ zõek ben
em lí tett vám jog sza bá lyok meg sér té sét va ló sít hat ja meg.

12. cikk

A vizsgálat iránti megkeresés

(1) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó ság ké rel -
mé re a jog sér tést meg va ló sí tó vagy a meg ke re sõ ha tó ság
ál tal ilyen nek vélt te vé keny sé get érin tõ en meg fe le lõ vizs -
gá la tot vé gez vagy vé gez tet.

A meg ke re sett ha tó ság az ilyen vizs gá lat ered mé nyét
köz li a meg ke re sõ ha tó ság gal. A 10. cikk (2) be kez dé sét
ér te lem sze rû en kell al kal maz ni.

(2) A meg ke re sõ ha tó ság és a meg ke re sett ha tó ság meg -
ál la po dá sa alap ján a meg ke re sõ ha tó ság ál tal ki je lölt tiszt -
vi se lõ az (1) be kez dés ben em lí tett vizs gá la tok nál je len le -
het. A vizs gá la tot min dig a meg ke re sett ha tó ság tiszt vi se -
lõ je vég zi. A meg ke re sõ ha tó ság tiszt vi se lõ je a meg ke re -
sett ha tó ság tiszt vi se lõ jé nek ha tás kö ré ben sa ját kez de mé -
nye zé sé re nem jár hat el. A meg ke re sõ ha tó ság tiszt vi se lõ je 
azon ban köz ve tí tõ jén ke resz tül – ki zá ró lag a vizs gá lat el -
vég zé sé nek cél já ból – ugyan azok ba a he lyi sé gek be lép het
be, és ugyan azok hoz a do ku men tu mok hoz fér het hoz zá,
mint a meg ke re sett ha tó ság tiszt vi se lõ je.

13. cikk

Értesítés

(1) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó ság ké rel -
mé re tag ál la ma nem ze ti jog sza bá lya i nak meg fele lõen ér -
te sí ti vagy ér te sít te ti a cím zet tet az ezen egyez mény al kal -
ma zá sát érin tõ, a meg ke re sõ ha tó ság tag ál la má nak ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga ál tal fo ga na to sí tott in téz ke dé -
sek rõl, illetve az e ha tó ság ál tal ho zott ha tá ro za tok ról.

(2) Az ér te sí tés irán ti meg ke re sés hez – ame lyen fel kell
tün tet ni a köz len dõ in téz ke dés vagy ha tá ro zat tár gyát –
csa tol ni kell a meg ke re sett ha tó ság tag ál la má nak hi va ta los 
nyel vén vagy egyik hi va ta los nyel vén ké szí tett for dí tást, a
meg ke re sett ha tó ság nak a for dí tás ról tör té nõ le mon dás hoz 
való jo gá nak sé rel me nél kül.

14. cikk

Bizonyítékként való felhasználás

A tény meg ál la pí tá sok, ta nú sít vá nyok, in for má ci ók, ok -
ira tok, hi te les má so la tok és más, a meg ke re sett ha tó ság
tiszt vi se lõi ál tal nem ze ti jo guk nak meg fele lõen be szer zett
és a meg ke re sõ ha tó ság nak a 10–12. cikk ben sza bá lyo zott
se gít ség nyúj tás ke re té ben át adott ira tok a meg ke re sõ ha tó -
ság tag ál la má nak ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i nál a
nem ze ti jog nak meg fele lõen hasz nál ha tók fel bi zo nyí ték -
ként.
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III. CÍM

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MEGKERESÉS NÉLKÜL

15. cikk

Alapelv

A tag ál la mok ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai a 16. és
a 17. cikk ben meg ál la pí tott mó don, a nem ze ti jog ál tal elõ -
írt kor lá to zá sok ra is fi gye lem mel, más tag ál la mok ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai ré szé re elõ ze tes meg ke re sés
nél kül se gít ség nyúj tást biz to sí ta nak.

16. cikk

Megfigyelés

Amennyi ben az adott in téz ke dés egy má sik tag ál lam ban 
el kö ve tés re ke rü lõ jog sér tés meg elõ zé sét, fel de rí té sét
vagy ül dö zé sét szol gál ja, a tag ál la mok ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó sá gai:

a) a le het sé ges ke re tek kö zött el vég zik a 11. cikk ben
le írt meg fi gye lést vagy meg fi gyel te tést;

b) köz lik a más érin tett tag ál la mok ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó sá ga i val a bir to kuk ban lévõ, a ter ve zett vagy el -
kö ve tett jog sér tés sel kap cso la tos te vé keny sé gek re vo nat -
ko zó va la mennyi in for má ci ót, és kü lö nö sen a je len té se ket
és más do ku men tu mo kat, illetve azok hi te les má so la ta it
vagy ki vo na ta it.

17. cikk

Információközlés megkeresés nélkül

A tag ál la mok ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai ha la -
dék ta la nul meg kül dik a más érin tett tag ál la mok ha tás kör -
rel ren del ke zõ ha tó sá gai ré szé re a ter ve zett vagy el kö ve tett 
jog sér tés re vo nat ko zó je len tõs in for má ci ó kat, és kü lö nö -
sen az ilyen jog sér tés sel érin tett áruk ra és a jog sér tés el kö -
ve té sé nek új mód ja i ra vagy esz kö ze i re vo nat ko zó in for -
má ci ó kat.

18. cikk

Bizonyítékként való felhasználás

A tag ál lam tiszt vi se lõ je ál tal be szer zett és egy má sik
tag ál lam mal a 15–17. cikk ben sza bá lyo zott meg ke re sés
nél kü li se gít ség nyúj tás so rán kö zölt meg fi gye lé si je len té -
sek és in for má ci ók az in for má ci ót fo ga dó tag ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i nál a nem ze ti jog nak meg fele -
lõen hasz nál ha tók fel bi zo nyí ték ként.

IV. CÍM

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS KÜLÖNÖS FORMÁI

19. cikk

Alapelvek

(1) A vám igaz ga tá si szer vek a ha tá ron át nyú ló együtt -
mû kö dést e cím ren del ke zé se i nek meg fele lõen vég zik. A
vám igaz ga tá si szer vek biz to sít ják egy más szá má ra a szük -
sé ges sze mé lyi és szer ve ze ti tá mo ga tást. Az együtt mû kö -
dés irán ti meg ke re sést rend sze rint a 9. cikk nek meg fe le lõ
se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sés for má já ban nyújt ják be.
Az e cím ben em lí tett kü lön le ges ese tek ben a meg ke re sõ
ha tó ság tiszt vi se lõi a meg ke re sett ha tó ság jó vá ha gyá sá val
a meg ke re sett ál lam te rü le tén is el jár hat nak.

A ha tá ro kon át nyú ló te vé keny sé gek össze han go lá sa és
ter ve zé se az 5. cikk sze rin ti köz pon ti ko or di ná ló egy sé gek
fel ada ta.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, ha tá ro kon át nyú ló együtt -
mû kö dés a kö vet ke zõ jog sér té sek meg elõ zé sét, fel de rí té -
sét és ül dö zé sét szol gál hat ja:

a) ká bí tó szer és pszi cho trop anya gok, fegy ver, lõ szer,
rob ba nó anyag, kul tu rá lis ja vak, ve szé lyes és mér ge zõ hul -
la dék, nuk le á ris anyag vagy nuk le á ris, bi o ló gi ai vagy ve -
gyi fegy ve rek elõ ál lí tá sá ra szánt anya gok, vagy be ren de -
zés (til tott áruk) til tott ke res ke del me;

b) az Egye sült Nem ze tek ká bí tó sze rek és pszi cho trop
anya gok til tott ke res ke del me el le ni egyez mé nye I. és
II. táb lá za tá ban fel so rolt ká bí tó szer jog el le nes elõ ál lí tá sá -
ra szánt anya gok (pre kur zo rok) ke res ke del me;

c) adó kö te les áru ha tá ron át nyú ló til tott ke res ke del mi
for gal ma az adó el ke rü lé se, vagy az áru ki vi te lé vel, illetve
be ho za ta lá val kap cso la tos ál lam i ki fi ze tés jo go su lat lan
meg szer zé se cél já ból, amennyi ben a ke res ke de lem mér té -
ke és az annak a vo nat ko zó adó- vagy tá mo ga tás mér té ké -
ben meg tes te sü lõ koc ká za ta ak ko ra, hogy az az Euró pai
Kö zös sé gek vagy a tag ál la mok költ ség ve té sé re néz ve je -
len tõs költ ség von zat tal jár hat;

d) a kö zös sé gi vagy nem ze ti jog sza bá lyok ál tal til tott
bár mely más áru for ga lom.

(3) A meg ke re sett ha tó ság nem kö te les részt ven ni az
együtt mû kö dés nek e cím ben em lí tett kü lö nös for má i ban,
amennyi ben a kért nyo mo zás tí pu sa a meg ke re sett tag ál -
lam nem ze ti joga alap ján til tott vagy nem sza bá lyo zott.
Eb ben az eset ben a meg ke re sõ ha tó ság for dí tott eset ben
ugyan ezen ok ból el uta sít hat ja a meg ke re sett tag ál lam ha -
tó sá gá nak a ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dés meg fe le lõ
tí pu sa irán ti meg ke re sé sét.

(4) Amennyi ben a tag ál lam nem ze ti joga alap ján szük -
sé ges, a részt vevõ ha tó sá gok igaz ság ügyi ha tó sá ga ik hoz -
zá já ru lá sát ké rik a ter ve zett nyo mo zás hoz. Amennyi ben a
ha tás kör rel ren del ke zõ igaz ság ügyi ha tó sá gok hoz zá já ru -
lá su kat fel té tel hez vagy kö ve tel mény hez kö tik, a részt
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vevõ ha tó sá gok biz to sít ják az em lí tett fel té tel nek vagy kö -
ve tel mény nek a be tar tá sát a nyo mo zás so rán.

(5) Amennyi ben egy tag ál lam tiszt vi se lõi e cím alap ján
más tag ál lam te rü le tén fo lyó te vé keny ség ben vesz nek
részt, és te vé keny sé gük kel kárt okoz nak, a kárt az a tag ál -
lam té rí ti meg nem ze ti jog sza bá lyai alap ján, amely nek a
te rü le tén a kárt okoz ták, ugyan úgy, mint ha a kárt sa ját
tiszt vi se lõi okoz ták vol na. Az em lí tett tag ál lam nak a kárt
oko zó tiszt vi se lõ tag ál la ma tel jes mér ték ben meg té rí ti azt
az össze get, ame lyet az elõb bi tag ál lam a sér tett, illetve
más jo go sult sze mély vagy in téz mény ré szé re ki fi ze tett.

(6) A har ma dik fe lek kel szem ben fenn ál ló jo ga ik gya -
kor lá sá nak sé rel me nél kül, és az (5) be kez dés má so dik
mon da tá ban meg ál la pí tott kár té rí té si kö te le zett ség re való
te kin tet nél kül, a tag ál la mok az (5) be kez dés elsõ mon da -
tá ban fog lalt eset ben tar tóz kod nak a más tag ál lam tól el -
szen ve dett kár össze gé nek meg té rí té sé re irá nyuló kö ve te -
lé sek tõl.

(7) A 20–24. cikk ben sza bá lyo zott, ha tá ro kon át nyú ló
együtt mû kö dés so rán a tiszt vi se lõk ál tal szer zett in for má -
ci ó kat – annak a tag ál lam nak a nem ze ti joga sze rint és a
ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai ál tal meg ál la pí tott kü lö -
nös fel té te lek re is fi gye lem mel, amely nek te rü le tén az in -
for má ci ó kat be sze rez ték –, az in for má ci ót fo ga dó tag ál lam 
ha tás kör rel ren del ke zõ szer vei bi zo nyí ték ként fel hasz nál -
hat ják.

(8) A 20–24. cikk ben em lí tett mû ve le tek so rán a más
tag ál lam te rü le tén szol gá lat ban lévõ tiszt vi se lõk az el le -
nük vagy ál ta luk el kö ve tett jog sér té sek te kin te té ben a tag -
ál lam tiszt vi se lõ i vel azo nos bá nás mód ban ré sze sül nek.

20. cikk

Határon átnyúló üldözés

(1) A tag ál lam vám igaz ga tá si szer vé nek az a tiszt vi se lõ -
je, aki or szá gá nak te rü le tén a 19. cikk (2) be kez dé sé ben
em lí tett, ki ada tás sal járó jog sér té sek egyi ké nek el kö ve té se 
köz ben meg fi gyelt vagy ilyen jog sér tés ben részt vevõ sze -
mélyt ül döz, elõ ze tes en ge dély nél kül más tag ál lam te rü le -
tén foly tat hat ja az ül dö zést, amennyi ben, a hely zet kü lö -
nös sür gõs sé ge  miatt a má sik tag ál lam ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó sá ga it a má sik tag ál lam te rü le té re tör té nõ be lé -
pést meg elõ zõ en nem le he tett ér te sí te ni, vagy ha az em lí -
tett ha tó sá gok nem tud tak idõ ben a hely szín re érni ah hoz,
hogy át ve gyék az ül dö zést.

A ül dö zõ tiszt vi se lõk leg ké sõbb a ha tár át lé pé se kor kö -
te le sek fel ven ni a kap cso la tot annak a tag ál lam nak a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i val, amely nek te rü le tén az ül -
dö zést foly tat ni kí ván ják. Az ül dö zést azon nal abba kell
hagy ni annak a tag ál lam nak a ké rel mé re, amely nek te rü le -
tén azt vég zik. Az ül dö zõ tiszt vi se lõk ké ré sé re a tag ál lam
ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai az ül dö zött sze mélyt sze -
mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa vagy le tar tóz ta tá sa ér -

de ké ben fel tar tóz tat ják. A tag ál la mok a le té te mé nyest tá jé -
koz tat ják az ül dö zést vég zõ tiszt vi se lõk rõl, akik re ez a ren -
del ke zés al kal maz ha tó, a töb bi tag ál la mot pe dig a le té te -
mé nyes tá jé koz tat ja.

(2) Az ül dö zést a kö vet ke zõ el já rá sok sze rint foly tat ják,
ame lyet a (6) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat ban ha tá roz nak
meg:

a) az ül dö zõ tiszt vi se lõk nek nincs joga az ül dö zött sze -
mélyt el fog ni;

b) ha azon ban az ül dö zés be szün te té sét nem ké rik, és
ha azon tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai, amely -
ben az ül dö zést foly tat ják, nem tud nak elég gyor san be -
avat koz ni, az ül dö zõ tiszt vi se lõk el fog hat ják az ül dö zött
sze mélyt, amíg az em lí tett tag ál lam – ha la dék ta la nul ér te -
sí ten dõ – tiszt vi se lõi meg tud ják ál la pí ta ni az il le tõ sze -
mély azo nos sá gát, vagy fo ga na to sí ta ni tud ják a le tar tóz ta -
tást.

(3) Az ül dö zést az (1) és (2) be kez dé sek nek meg fele -
lõen és a kö vet ke zõ mó dok egyi ke sze rint foly tat ják, ame -
lyet a (6) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat ban ha tá roz nak
meg:

a) a ha tár át lé pé sé tõl szá mí tott, a nyi lat ko zat ban meg -
ha tá ro zan dó te rü le ten, illetve idõ tar ta mon be lül;

b) te rü le ti vagy idõ be li kor lá to zás nél kül.

(4) Az ül dö zést a kö vet ke zõ ál ta lá nos fel té te lek sze rint
foly tat ják le:

a) az ül dö zést foly ta tó tiszt vi se lõk nek be kell tar ta ni uk
e cikk ren del ke zé se it, és azon tag ál lam jog sza bá lya it,
amely nek a te rü le tén te vé keny ked nek; kö vet ni ük kell az
em lí tett tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i nak ren -
del ke zé se it;

b) amennyi ben az ül dö zés a ten ge ren fo lyik, és ki ter jed
a nyílt ten ger re vagy a ki zá ró la gos gaz da sá gi öve zet re, azt
az Egye sült Nem ze tek Ten ger jo gi Egyez mé nyé ben meg -
fo gal ma zott nem zet kö zi ten ger jog be tar tá sá val kell vé gez -
ni, amennyi ben pe dig más tag ál lam te rü le tén fo lyik, e cikk
ren del ke zé se i nek meg fele lõen kell vé gez ni;

c) a ma gán la ká sok ba és a nyil vá nos ság elõl el zárt he -
lyek re való be lé pés ti los;

d) az ül dö zõ tiszt vi se lõk nek egyen ru há juk, kar sza lag
vagy a jár mû vük re erõ sí tett fel sze re lé sek alap ján egy ér tel -
mû en fel is mer he tõ ek nek kell len ni ük; ci vil öl tö zék és a
fent em lí tett azo no sí tó je lek nél kü li, meg je lö let len jár mû
együt tes hasz ná la ta ti los; az ül dö zõ tiszt vi se lõk nek min -
den kor ké pes nek kell len ni ük annak iga zo lá sá ra, hogy hi -
va ta los mi nõ sé gük ben jár nak el;

e) az ül dö zõ tiszt vi se lõk ma guk nál tart hat ják szol gá la ti 
fegy ve re i ket, ki vé ve (i) ha a meg ke re sett tag ál lam ál ta lá -
nos nyi lat ko za tot tett arra vo nat ko zó an, hogy te rü le té re
fegy ver nem vi he tõ be, vagy (ii) ha a meg ke re sett tag ál lam
el té rõ ese ti dön tést hoz. Amennyi ben más tag ál lam tiszt vi -
se lõ je vi sel he ti szol gá la ti fegy ve rét, a fegy ver hasz ná lat a
jo gos vé de lem ese tét ki vé ve ti los;

f) amennyi ben a (2) be kez dés b) pont já nak ren del ke zé -
sei sze rint az ül dö zött sze mélyt azon tag ál lam ha tás kör rel
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ren del ke zõ ha tó sá gai elé ál lí tás cél já ból el fog ták, amely
tag ál lam ban az ül dö zés folyt, vele szem ben csak biz ton sá -
gi át vizs gá lást le het vé gez ni; szál lí tá sa alatt kéz bi lincs
hasz nál ha tó; az ül dö zött sze mély nél ta lált tár gyak le fog -
lal ha tók;

g) az (1), (2) és (3) be kez dés ben em lí tett egyes mû ve le -
tek után az ül dö zõ tiszt vi se lõk meg je len nek annak a tag ál -
lam nak a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai elõtt, amely nek 
te rü le tén te vé keny ked tek, és je len tést tesz nek te vé keny sé -
gük rõl; e ha tó sá gok ké rel mé re mind ad dig ren del ke zés re
áll nak, amíg a te vé keny sé gük kö rül mé nye it meg fele lõen
nem tisz táz ták; ezt az elõ írást kell al kal maz ni ak kor is, ha
az ül dö zés nem járt az ül dö zött sze mély le tar tóz ta tá sá val;

h) azon tag ál lam ha tó sá gai, amely bõl az ül dö zõ tiszt vi -
se lõk ér kez tek, azon tag ál lam ha tó sá ga i nak a meg ke re sé -
sé re, amely nek te rü le tén az ül dö zést foly tat ták, se gít sé get
nyúj ta nak a mû ve le tet kö ve tõ vizs gá lat hoz, amely ben
részt vet tek, ide ért ve a bí ró sá gi el já rást is.

(5) Azt a sze mélyt, akit a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott in téz ke dést kö ve tõ en az ül dö zés he lye sze rin ti tag ál -
lam el jár ni jo go sult ha tó sá gai le tar tóz tat tak, ál lam pol gár -
sá gá ra való te kin tet nél kül ki le het hall gat ni. A nem ze ti jog 
meg fe le lõ sza bá lya it ér te lem sze rû en kell al kal maz ni.

Amennyi ben az adott sze mély nem annak a tag ál lam nak 
az ál lam pol gá ra, amely nek te rü le tén le tar tóz tat ták, a le tar -
tóz ta tást kö ve tõ leg ké sõbb hat órán be lül el kell en ged ni
– amely be az éj fél és a dél elõtt 9 óra kö zöt ti idõ szak nem
szá mít bele – ki vé ve, ha a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá -
gok elõ zõ leg bár mi lyen for má jú meg ke re sést kap tak a sze -
mély ide ig le nes le tar tóz ta tá sá ra ki ada tás cél já ból.

(6) En nek az egyez mény nek az alá írá sa kor va la mennyi
tag ál lam nyi lat ko za tot tesz, amely ben a (2), a (3) és a
(4) be kez dés alap ján meg ha tá roz za a te rü le tén vég zett ül -
dö zés re vo nat ko zó el já rást.

A tag ál la mok nyi lat ko za tu kat bár mi kor új nyi lat ko zat -
tal vált hat ják fel, fel té ve, hogy e ko ráb bi nyi lat ko za ta ha tá -
lyát az utób bi nem kor lá toz za.

A nyi lat ko za to kat az érin tett tag ál la mok kal foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen kell meg ten ni, arra tö re ked ve, hogy
egyen ér té kû sza bá lyo zást biz to sít sa nak ezek ben az ál la -
mok ban.

(7) A tag ál la mok az (1) be kez dés al kal ma zá si kö rét két -
ol da lú ala pon ki ter jeszt he tik, és e cikk vég re haj tá sa ér de -
ké ben to váb bi ren del ke zé se ket fo gad hat nak el.

(8) A tag ál la mok az en nek az egyez mény nek az el fo ga -
dá sá ra vo nat ko zó ok irat le tét be he lye zé se kor nyi lat ko za tot 
te het nek ar ról, hogy e cikk vagy annak egy rész e rá juk néz -
ve nem kö te le zõ. Az ilyen nyi lat ko zat bár mi kor vissza von -
ha tó.

21. cikk

Határon átnyúló megfigyelés

(1) A tag ál la mok egyi ke vám igaz ga tá si szer ve i nek tiszt -
vi se lõi, akik or szá guk ban olyan sze mélyt tar ta nak meg fi -

gye lés alatt, aki rõl ala pos ok kal fel té te lez he tõ a 19. cikk
(2) be kez dé sé ben em lí tett jog sér té sek egyi ké ben való
rész vé tel, jo go sul tak arra, hogy a meg fi gye lést más tag ál -
lam te rü le tén foly tas sák, amennyi ben az utób bi az elõ ze -
tesen elõ ter jesz tett se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sés alap -
ján en ge dé lyez te a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést. Az en ge -
délyt fel té te lek hez le het köt ni.

A tag ál la mok a le té te mé nyest tá jé koz tat ják azon tiszt vi -
se lõk rõl, akik re e ren del ke zés vo nat ko zik; a le té te mé nyes
tá jé koz tat ja a töb bi tag ál la mot.

Meg ke re sés alap ján a meg fi gye lést annak a tag ál lam nak 
a tiszt vi se lõ i re bíz zák, amely nek te rü le tén a meg fi gye lést
vég zik.

Az elsõ al be kez dés ben em lí tett meg ke re sést a tag ál la -
mok ál tal ki je lölt, a kért en ge dély meg adá sá ra vagy a ké re -
lem to váb bí tá sá ra jo go sult ha tó ság nak kell meg kül de ni.

A tag ál la mok tá jé koz tat ják a le té te mé nyest az e cél ra ki -
je lölt ha tó ság ról; a le té te mé nyes tá jé koz tat ja a töb bi tag ál -
la mot.

(2) Amennyi ben kü lön le ges sür gõs ség okán nem le het
elõ ze tesen en ge délyt kér ni a má sik tag ál lam tól, a meg fi -
gye lést vég zõ tiszt vi se lõk jo go sul tak arra, hogy a ha tá ron
túl is foly tas sák annak a sze mély nek a meg fi gye lé sét, aki -
rõl ala pos ok kal fel té te lez he tõ, hogy a 19. cikk (2) be kez -
dé sé ben em lí tett jog sér té sek egyi ké nek el kö ve té sé ben
részt vett, amennyi ben ele get tesz nek a kö vet ke zõ fel té te -
lek nek:

a) a meg fi gye lés so rán azon nal ér te sí tik a ha tár át lé pés -
rõl annak a tag ál lam nak a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá -
gát, amely nek te rü le tén a meg fi gye lést foly tat ni kí ván ják;

b) az (1) be kez dés nek meg fele lõen ha la dék ta la nul
meg ke re sést ter jesz te nek elõ, amely ben is mer te tik, hogy
mi lyen okok in do kol ják a ha tár elõ ze tes en ge dély nél kü li
át lé pé sét.

A meg fi gye lést azon nal abba kell hagy ni, amint az a
tag ál lam, amely nek te rü le tén azt vég zik, az a) pont ban em -
lí tett ér te sí tést vagy a b) pont ban em lí tett meg ke re sést
köve tõen ezt kéri, vagy ha az en ge délyt a ha tár át lé pést kö -
ve tõ öt órán be lül nem ad ták meg.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett meg fi gye lést csak 
a kö vet ke zõ ál ta lá nos fel té te lek nek meg fele lõen le het vé -
gez ni:

a) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõk nek be kell tarta -
niuk e cikk ren del ke zé se it és azon tag ál lam jo gát, amely -
nek te rü le tén te vé keny ked nek; kö vet ni ük kell az em lí tett
tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i nak uta sí tá sa it;

b) a (2) be kez dés ben le írt hely ze tek ki vé te lé vel, a meg -
fi gye lés alatt a tiszt vi se lõk nek ma guk nál kell tar ta ni uk az
en ge dély meg adá sát iga zo ló ok mányt;

c) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõk nek min den kor ké -
pes nek kell len ni ük annak bi zo nyí tá sá ra, hogy hi va ta los
mi nõ sé gük ben jár nak el;

d) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõk a meg fi gye lés alatt 
ma guk nál tart hat ják szol gá la ti fegy ve rü ket, ki vé ve, ha
(i) a meg ke re sett tag ál lam ál ta lá nos nyi lat ko za tot tett arra
vo nat ko zó an, hogy te rü le té re fegy ver nem vi he tõ be, vagy
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(ii) a meg ke re sett tag ál lam el té rõ ese ti dön tést hoz.
Amennyi ben más tag ál lam tiszt vi se lõ je vi sel he ti szol gá la -
ti fegy ve rét, a fegy ver hasz ná lat a jo gos vé de lem ese tét ki -
vé ve ti los;

e) a ma gán la ká sok ba és a nyil vá nos ság elõl el zárt he -
lyek re való be lé pés ti los;

f) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõk a meg fi gyelt sze -
mélyt nem fog hat ják el, és nem tar tóz tat hat ják le;

g) va la mennyi mû ve let rõl je len tést kell ten ni azon tag -
ál lam ha tó sá gai ré szé re, amely nek te rü le tén a mû ve le te ket
foly tat ták; a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõk szá má ra elõ -
ír ha tó a sze mé lyes meg je le nés;

h) annak a tag ál lam nak a ha tó sá gai, ahon nan a meg fi -
gye lõ tiszt vi se lõk ér kez tek, azon tag ál lam ha tó sá ga i nak
meg ke re sé sé re, amely nek te rü le tén a meg fi gye lést vé gez -
ték, se gít sé get nyúj ta nak az azon mû ve le tet kö ve tõ vizs gá -
lat hoz, amely ben részt vet tek, ide ért ve a bí ró sá gi el já -
rást is.

(4) A tag ál la mok két ol da lú ala pon ki ter jeszt he tik e cikk
al kal ma zá si kö rét, és e cikk al kal ma zá sa te kin te té ben to -
váb bi in téz ke dé se ket fo gad hat nak el.

(5) En nek az egyez mény nek az el fo ga dá sá ra vo nat ko zó
ok irat le tét be he lye zé se kor a tag ál la mok nyi lat ko za tot te -
het nek ar ról, hogy e cikk vagy annak egy rész e rá juk néz ve 
nem kö te le zõ. Az ilyen nyi lat ko zat bár mi kor visszavon -
ható.

22. cikk

Ellenõrzött szállítás

(1) A tag ál la mok vál lal ják annak biz to sí tá sát, hogy egy
má sik tag ál lam meg ke re sé se alap ján, ki ada tá si bûn cse lek -
mé nyek ügyé ben fo lyó nyo mo zás ke re té ben en ge dé lye zik
te rü le tü kön az el len õr zött szál lí tást.

(2) Az el len õr zött szál lí tás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro -
za tot az egye di ese tek ben – a tag ál lam nem ze ti jo gá nak
kel lõ figye lembe véte lével – a meg ke re sett tag ál lam ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai hoz zák meg.

(3) Az el len õr zött szál lí tás a meg ke re sett tag ál lam el já -
rá si sza bá lya i nak megfele lõen tör té nik. Az el já rá si cse lek -
mé nyek fo ga na to sí tá sa és a mû ve le tek irá nyí tá sa e tag ál -
lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i nak ha tás kö ré be tar -
to zik.

Az ellen õr zés meg sza kí tá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben a
meg ke re sett ha tó ság a szál lí tás el len õr zé sét az áru nak a ha -
tá ron tör té nõ át lé pé se kor vagy egy meg álla po dás sze rin ti
át adá si pont nál ve szi át. Az út hát ra le võ ré szén a meg ke re -
sett ha tó ság oly mó don biz to sít ja az áru fo lya ma tos el len -
õr zé sét, hogy bár mi kor le he tõ sé ge le gyen az el kö ve tõk el -
fo gá sá ra és az áru le fog la lá sá ra.

(4) Az olyan szál lít má nyok, ame lyek nek el len õr zött
szál lí tá sá ról ál la pod tak meg, az érin tett tag ál la mok hoz zá -

já ru lá sá val fel tar tóz tat ha tó ak és az ere de ti – érin tet len,
illetve rész ben vagy egész ben el tá vo lí tott vagy ki cse rélt –
tar ta lom mal to vább szál lít ha tó ak.

23. cikk

Fedett nyomozás

(1) A meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sõ ha tó ság ké rel -
mé re en ge dé lyez he ti, hogy a meg ke re sõ tag ál lam vám -
igaz ga tá si szer ve i nek tiszt vi se lõ je vagy az ilyen vám igaz -
ga tá si szerv ne vé ben el já ró tiszt vi se lõ ha mis sze mély azo -
nos ság gal (fe dett nyo mo zó) a meg ke re sett tag ál lam te rü le -
tén te vé keny ked jék. A meg ke re sõ ha tó ság ilyen meg ke re -
sést ki zá ró lag ab ban az eset ben nyújt be, ha a tény ál lás fel -
de rí té se a ja va solt nyo mo za ti in téz ke dé sek al kal ma zá sa
nél kül sú lyos ne héz sé gek be üt köz ne. A tiszt vi se lõ te vé -
keny sé ge fo lya mán in for má ci ót gyûjt het, és az érin tet tek -
kel vagy a ve lük kap cso la tos sze mé lyek kel érint ke zés be
lép het.

(2) A meg ke re sett tag ál lam te rü le tén foly ta tott fe dett
nyo mo zás ha tá ro zott idõ tar ta mú. A nyo mo zás elõ ké szí té -
se és fel ügye le te a meg ke re sett tag ál lam és a meg ke re sõ
tag ál lam ha tó sá gai kö zöt ti szo ros együtt mû kö dés sel tör té -
nik.

(3) A fe dett nyo mo zás en ge dé lye zé sé nek, valamint el -
vég zé sé nek fel té te le it a meg ke re sett ha tó ság nem ze ti jo gá -
nak meg fele lõen ha tá roz za meg. Amennyi ben a fe dett
nyo mo zás fo lya mán az ere de ti meg ke re sés ha tá lya alá tar -
to zó tól el té rõ jog sér tés sel kap cso la tos in for má ci ók bir to -
ká ba jut nak, ezen in for má ci ók fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
fel té te le ket is – nem ze ti jo gá nak meg fele lõen – a meg ke re -
sett ha tó ság ha tá roz za meg.

(4) A szük sé ges sze mé lyi és mû sza ki fel té te le ket a meg -
ke re sett ha tó ság biz to sít ja. A meg ke re sett ha tó ság in téz ke -
dé se ket tesz az (1) be kez dés ben em lí tett tiszt vi se lõk vé del -
mé re a meg ke re sett tag ál lam te rü le tén foly ta tott te vé keny -
sé gük idõ tar ta má ra.

(5) En nek az egyez mény nek az el fo ga dá sá ra vo nat ko zó
ok irat le tét be he lye zé se kor a tag ál la mok nyi lat ko za tot te -
het nek ar ról, hogy e cikk vagy annak egy rész e rá juk néz ve 
nem kö te le zõ. Az ilyen nyi lat ko zat bár mi kor visszavon -
ható.

24. cikk

Közös különleges nyomozócsoportok

(1) A kü lön bö zõ tag ál la mok ha tó sá gai köl csö nös meg -
álla po dás alap ján az egyik tag ál lam te rü le tén szék hellyel
és meg fe le lõ szak kép zett ség gel ren del ke zõ tiszt vi se lõk bõl 
álló kö zös kü lön le ges nyo mo zó cso por tot ál lít hat nak fel.
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A kö zös kü lön le ges nyo mo zó cso port a kö vet ke zõ fel -
ada to kat lát ja el:

– meg ha tá ro zott jog sér té sek nagy igé nye ket tá masz tó
és bo nyo lult nyo mo zá sá nak vég re haj tá sa, amely az érin tett 
tag ál la mok ban egy ide jû, össze han golt cse lek mé nyek vég -
re haj tá sát igény li,

– a jog sér té sek egyes tí pu sa i nak meg elõ zé sé re és fel de -
rí té sé re irá nyuló kö zös te vé keny sé gek össze han go lá sa,
valamint in for má ció szer zés az érin tett sze mé lyek rõl, bûn -
tár sa ik ról és a hasz nált mód sze rek rõl.

(2) A kö zös kü lön le ges nyo mo zó cso por tok a kö vet ke zõ
ál ta lá nos fel té te lek sze rint mû köd nek:

a) a kö zös kü lön le ges nyo mo zó cso port meg ha tá ro zott
cél lal és idõ tar tam ra jön lét re;

b) a cso por tot annak a tag ál lam nak a tiszt vi se lõ je ve ze -
ti, amely nek te rü le tén a cso port te vé keny sé ge fo lyik;

c) a cso port ban részt vevõ tiszt vi se lõk annak a tag ál -
lam nak a joga alap ján jár nak el, amely nek te rü le tén a cso -
port te vé keny sé ge fo lyik;

d) a cso port mû kö dé sé hez szük sé ges szer ve ze ti ren del -
ke zé se ket az a tag ál lam hoz za meg, amely nek te rü le tén a
cso port te vé keny sé ge fo lyik.

(3) A cso port ban tör té nõ rész vé tel a tiszt vi se lõ ket nem
jo go sít ja fel más tag ál lam te rü le tén tör té nõ be avat ko zás ra.

V. CÍM

ADATVÉDELEM

25. cikk

Adatvédelem az adatok cseréje során

(1) A vám igaz ga tá si szer vek az ada tok cse ré je so rán
min den egyes eset ben figye lembe ve szik a sze mé lyes ada -
tok vé del mé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket. A vám igaz ga -
tá si szer vek tisz te let ben tart ják az Euró pa Ta nács 1981. ja -
nu ár 28-i, az egyé nek nek a sze mé lyes ada ta ik gépi fel dol -
go zá sa so rán való vé del mé rõl  szóló egyez mény vo nat ko zó 
ren del ke zé se it. A tag ál la mok az adat vé de lem ér de ké ben a
(2) be kez dés nek meg fele lõen fel té te le ket szab hat nak a
sze mé lyes ada tok azon tag ál la mok ál ta li ke ze lé sé re vo nat -
ko zó an, ame lyek nek azo kat át ad ják.

(2) Az in for ma ti ka vám ügyi al kal ma zá sá ról  szóló
egyez mény ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül az ezen
egyez mény al kal ma zá sa alap ján kö zölt sze mé lyes ada tok -
ra a kö vet ke zõ ren del ke zé sek vo nat koz nak:

a) a sze mé lyes ada to kat a fo ga dó ha tó ság ki zá ró lag az
1. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett cél lal ke zel he ti. Az em lí -
tett ha tó ság az ada to kat szol gál ta tó tag ál lam elõ ze tes be le -
egye zé se nél kül, a 4. cikk (3) be kez dé se sze rin ti jog sér té -
sek ül dö zé se és meg bün te té se cél já ból vám igaz ga tá si szer -
ve i hez, nyo mo zó ha tó sá ga i hoz és igaz ság szol gál ta tá si
szer ve i hez to váb bít hat ja azo kat. Az adat to váb bí tás más

ese te i ben az ada to kat szol gál ta tó tag ál lam be le egye zé se
szük sé ges;

b) az ada to kat köz lõ tag ál lam ha tó sá ga biz to sít ja, hogy
az ada tok pon to sak és nap ra ké szek. Amennyi ben ki de rül,
hogy a kö zölt ada tok pon tat la nok, vagy nem köz lés re szánt 
ada to kat kö zöl tek, vagy a jog sze rû en kö zölt ada to kat a
köz lõ tag ál lam jo gá nak meg fele lõen egy ké sõb bi sza kasz -
ban tö röl ni kell, a fo ga dó ha tó sá got er rõl ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ni kell. Utób bi nak az ilyen ada to kat ja ví ta nia,
illetve tö röl tet nie kell. Amennyi ben a fo ga dó ha tó ság ok -
kal fel té te le zi, hogy a kö zölt ada tok pon tat la nok, vagy
azo kat tö röl ni kell, tá jé koz tat ja az ada to kat köz lõ tag ál la -
mot;

c) amennyi ben a kö zölt ada to kat a köz lõ tag ál lam jo gá -
nak meg fele lõen tö röl ni vagy mó do sí ta ni kell, az érin tett
sze mé lyek ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ada tok ki ja ví tá sá -
nak tény le ges jo gát;

d) az át adott ada tok to váb bí tá sá ról és fo ga dá sá ról az
érin tett ha tó sá gok fel jegy zést ké szí te nek;

e) a köz lõ és a fo ga dó ha tó ság az érin tett sze mélyt ké -
rel mé re tá jé koz tat ja a kö zölt sze mé lyes ada ta i ról és azok
fel hasz ná lá sá ról. Az in for má ci ó kat nem kell ren del ke zés re 
bo csá ta ni, amennyi ben az ügy ér té ke lé se so rán úgy ta lál -
ják, hogy az in for má ci ók vissza tar tá sá hoz fû zõ dõ köz ér -
dek je len tõ sebb az érin tett sze mély nek a tá jé koz ta tás hoz
fû zõ dõ ér de ké nél. To váb bá, az érin tett sze mély nek azt a
jo gát, hogy a kö zölt sze mé lyes ada ta i ról tá jé koz ta tást kap -
jon, annak a tag ál lam nak a nem ze ti tör vényi, ren de le ti és
el já rá si ren del ke zé se i vel össz hang ban kell meg ha tá roz ni,
amely nek te rü le tén ezt a tá jé koz ta tást ké rel mez ték. A tá jé -
koz ta tás meg adá sá ról  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lát meg -
elõ zõ en az ada to kat köz lõ ha tó ság ré szé re le he tõ sé get kell
biz to sí ta ni ál lás pont ja ki fej té sé re;

f) a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti és el já rá si ren del ke -
zé se i nek megfele lõen fe lel nek a sze mé lyek nek az érin tett
tag ál lam te rü le tén kö zölt ada tok ke ze lé sé vel oko zott sé rel -
me kért. E ren del ke zést kell al kal maz ni ak kor is, ha a sé rel -
met pon tat lan ada tok köz lé se vagy az a tény okoz ta, hogy
az ada to kat köz lõ ha tó ság az ada to kat az egyez mény meg -
sér té sé vel kö zöl te;

g) a kö zölt ada to kat leg fel jebb a köz lé sük cél ja szem -
pont já ból szük sé ges idõ tar ta mon be lül tá rol ják. Az ada tok
tá ro lá sá nak szük sé ges sé gét az érin tett tag ál lam a meg fe le -
lõ idõ pont ban meg vizs gál ja;

h) az ada tok min den kor leg alább a fo ga dó tag ál lam ál -
tal a ha son ló ada tok szá má ra biz to sí tott vé de lem mel azo -
nos vé de lem ben ré sze sül nek;

i) a tag ál la mok ha té kony el len õr zé si esz kö zök al kal -
ma zá sá val meg te szik az e cikk tel je sí té sé nek biz to sí tá sá -
hoz szük sé ges meg fe le lõ in téz ke dé se ket. A tag ál la mok az
ellen õr zés fel ada tát az in for ma ti ka vám ügyi al kal ma zá sá -
ról  szóló egyez mény 17. cik ké ben em lí tett nem ze ti ellen -
õr zõ ha tó ság ra ru ház hat ják.

(3) E cikk al kal ma zá sá ban a „sze mé lyes ada tok ke ze lé -
se” a sze mé lyes ada tok ke ze lé se vo nat ko zá sá ban az egyé -
nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról
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 szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv1 2. cik ké nek b) pont já ban sze rep lõ meg ha -
tá ro zás nak meg fe le lõ en ér tel me zen dõ.

VI. CÍM

AZ EGYEZMÉNY ÉRTELMEZÉSE

26. cikk

A Bíróság

(1) Az Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ha tás kör rel ren -
del ke zik a tag ál la mok kö zöt ti, az ezen egyez mény ér tel -
me zé sé re vagy al kal ma zá sá ra vo nat ko zó vi ták el dön té sé -
re, amennyi ben az ilyen vi tát a Ta nács, at tól szá mí tott hat
hó na pon be lül, hogy egy tag ja a vi tás kér dést a Ta nács elé
utal ta, nem tud ja ren dez ni.

(2) Az Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ha tás kör rel ren -
del ke zik a tag ál la mok és a Bi zott ság kö zött az ezen egyez -
mény ér tel me zé sé re vagy al kal ma zá sá ra vo nat ko zó, tár -
gya lá sos úton nem ren dez he tõ nek bi zo nyult vi ták el dön té -
sé re. A vi tát at tól az idõ pont tól szá mí tott hat hó nap le jár tát
köve tõen le het a Bí ró ság elé ter jesz te ni, ami kor a fe lek
egyi ke a má sik fe let a vita fenn ál lá sá ról ér te sí tet te.

(3) A Bí ró ság ha tás kör rel ren del ke zik ezen egyez mény
ér tel me zé sé rõl  szóló elõze tes dön tés meg ho za ta lá ra, a
(4)–(7) be kez dés ben meg ál la pí tott fel té te lek sze rint.

(4) A tag ál la mok ezen egyez mény alá írá sa kor vagy azt
köve tõen bár mi kor tett nyi lat ko zat tal el fo gad hat ják az
 Európai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak ezen egyez mény ér tel -
me zé sé rõl  szóló elõ ze tes dön tés meg ho za ta lá ra vo nat ko -
zó, az (5) be kez dés a) vagy b) pont ja sze rin ti ha tás kö rét.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot tevõ tag ál lam -
nak meg kell ha tá roz nia, hogy:

a) az ál lam bár mely olyan bí ró sá ga, amely nek ha tá ro -
za tai ellen a nem ze ti jog ér tel mé ben nincs jog or vos la ti le -
he tõ ség, az Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak elõ ze tes
dön té sét kér he ti egy elõt te fo lya mat ban lévõ ügy ben fel -
me rü lõ, és az ezen egyez mény ér tel me zé sé re vo nat ko zó
kér dés ben, ha ez a bí ró ság úgy íté li meg, hogy íté le té nek
meg ho za ta lá hoz szük ség van a kér dés el dön té sé re, vagy

b) az ál lam bár mely bí ró sá ga az Euró pai Kö zös sé gek
Bí ró sá gá nak elõ ze tes dön té sét kér he ti egy elõt te fo lya mat -
ban lévõ ügy ben fel me rü lõ, és az ezen egyez mény ér tel me -
zé sé re vo nat ko zó kér dés ben, ha ez a bí ró ság úgy íté li meg,
hogy íté le té nek meg ho za ta lá hoz szük ség van a kér dés el -
dön té sé re.

(6) Az Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak alap ok má nyá -
ról  szóló jegy zõ köny vet és a Bí ró ság el já rá si sza bály za tát
al kal maz ni kell.

1 HL L 281. szám, 1995. 11. 23., 31. o.

(7) Bár mely tag ál lam, füg get le nül at tól, hogy tet t-e a
(4) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot vagy sem, jo go sult az
(5) be kez dés alap ján fel me rü lõ ese tek ben a Bí ró ság ré szé -
re be ad vá nyo kat vagy írás be li ész re vé te le ket be nyúj ta ni.

(8) A Bí ró ság nem ren del ke zik ha tás kör rel az el jár ni jo -
go sult bûn ül dö zõ szer vek ezen egyez mény alap ján vég zett 
te vé keny sé ge jog sze rû sé gé nek vagy ará nyos sá gá nak el -
len õr zé sé re, valamint a tag ál la mok ra a köz rend fenn tar tá -
sá nak, valamint a bel sõ biz ton ság vé del mé nek kö ré be tar -
to zó kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé nek tár gyá ban tör té nõ ha -
tá ro zat ho za tal ra.

VII. CÍM

VÉGREHAJTÁS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Titkos információk

A vám igaz ga tá si szer vek az in for má ció cse re min den
konk rét ese té ben figye lembe ve szik a nyo mo zás tit kos sá -
gá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket. A tag ál la mok e cél ból
az ál ta luk át adott in for má ci ók más tag ál la mok ál ta li fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an fel té te le ket szab hat nak.

28. cikk

A segítségnyújtás kötelezettsége alóli kivételek

(1) Ez az egyez mény nem kö te le zi se gít ség nyúj tás ra a
tag ál la mok ha tó sá ga it, amennyi ben az ilyen se gít ség az
érin tett ál lam ban a köz ér de ket vagy más alap ve tõ ér de ket
– kü lö nö sen az adat vé de lem te rü le tén – va ló szí nû sít he tõ en 
sér te né, vagy amennyi ben a ké rel me zett te vé keny ség – kü -
lö nö sen az együtt mû kö dés nek a IV. cím ben sza bá lyo zott
kü lön le ges for mái össze füg gé sé ben – a fel té te le zett jog -
sér tés sú lyos sá gá hoz ké pest nyil ván va ló an arány ta lan. A
se gít ség nyúj tás ilyen ese tek ben egész ben vagy rész ben
meg ta gad ha tó, illetve fel té te lek tel je sí té sé hez köt he tõ.

(2) A se gít ség nyúj tás meg ta ga dá sát meg kell in do kol ni.

29. cikk

Költségek

(1) A tag ál la mok rend sze rint le mon da nak az ezen
egyez mény vég re haj tá sa so rán fel me rült költ sé gek meg té -
rí té sé rõl, a szak ér tõi dí jak költ sé ge i nek ki vé te lé vel.

(2) Amennyi ben a meg ke re sés tel je sí té sé hez je len tõs
mér té kû és rend kí vü li jel le gû költ sé gek szük sé ge sek vagy
vál nak szük sé ges sé, az érin tett vám igaz ga tá si szer vek a
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meg ke re sés tel je sí té si fel té te le i nek, valamint a költ ség vi -
se lés mód já nak meg ha tá ro zá sá ra irá nyuló kon zul tá ci ót
foly tat nak.

30. cikk

Fenntartás

(1) Ezen egyez mény te kin te té ben a 20. cikk (8) be kez -
dé sé ben, a 21. cikk (5) be kez dé sé ben és a 23. cikk (5) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott ese tek ki vé te lé vel fenn tar tás nem 
te he tõ.

(2) Azon tag ál la mok, ame lyek egy más kö zött ezen
egyez mény IV. cí mé ben sza bá lyo zott kér dé sek te kin te té -
ben meg ál la po dást kö töt tek, az (1) be kez dés sze rin ti fenn -
tar tást csak ak kor te het nek, ha az az ilyen meg ál la po dá sok
alap ján rá juk há ru ló kö te le zett sé ge ket nem érin ti.

(3) En nek meg fele lõen ez az egyez mény a kö zös ha tá ro -
kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl
 szóló, 1985. jú ni us 14-én Schen gen ben kö tött meg álla po -
dás vég re haj tá sá ról  szóló, 1990. jú ni us 19-én alá írt egyez -
mény nek a szo ro sabb együtt mû kö dést elõ író ren del ke zé -
se it nem érin ti az em lí tett ren del ke zé sek ha tá lya alá tar to zó 
tag ál la mok kö zöt ti kap cso la tok vo nat ko zá sá ban.

31. cikk

Területi hatály

(1) Ez az egyez mény a tag ál la mok nak az Oszt rák Köz -
tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság csat la ko -
zá si fel té te le i rõl, valamint az Euró pai Unió alap já ul szol -
gá ló szer zõ dé sek ki iga zí tá sa i ról  szóló in téz ke dés sel1 mó -
do sí tott, a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló,
1992. ok tó ber 12-i 2913/92/EGK ta ná csi ren de let2 3. cik -
ké nek (1) be kez dé sé ben, valamint az Euró pai Par la ment és 
a Ta nács 1996. de cem ber 19-i 82/97/EK ren de le té ben3 em -
lí tett te rü le tén – be le ért ve Né met or szág ese té ben He li go -
land szi ge tét és Bü sin gen te rü le tét (a Né met or szág és a
Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a Bü sin gen am Hochr he in
köz ség nek a Sváj ci Ál lam szö vet ség vám te rü le té hez tör té -
nõ csa to lá sá ról  szóló, 1964. no vem ber 23-i szer zõ dés vagy 
annak ha tá lyos vál to za ta ke re té ben és alap ján), to váb bá az
Olasz Köz tár sa ság ese té ben Li vig no és Cam pi o ne d’I ta lia
te rü le te it –, valamint a tag ál la mok fel ség vi ze in, par ti ten -
ge rén és lég te ré ben al kal ma zan dó.

(2) A Ta nács az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés VI. cí -
mé ben sza bá lyo zott el já rás alap ján egy han gú lag az (1) be -
kez dést az ab ban em lí tett kö zös sé gi jog sza bá lyok ren del -
ke zé se i nek mó do sí tá sa i hoz iga zít hat ja.

1 HL L 1. szám, 1995. 1. 1., 181. o.
2 HL L 302. szám, 1992. 10. 19., 2. o.
3 HL L 17. szám, 1997. 1. 21., 2. o.

32. cikk

Hatálybalépés

(1) Ezt az egyez ményt a tag ál la mok al kot má nyos kö ve -
tel mé nye ik nek meg fele lõen fo gad ják el.

(2) A tag ál la mok ér te sí tik a le té te mé nyest az al kot má -
nyos kö ve tel mé nye ik sze rint az egyez mény el fo ga dá sá hoz 
szük sé ges el já rá sok tel je sí té sé rõl.

(3) Ez az egyez mény 90 nap pal az után lép ha tály ba,
hogy az utol só ál lam is, amely az ezen egyez mény lét re ho -
zá sá ról  szóló ta ná csi jogi ak tus el fo ga dá sá nak idõ pont já -
ban az Euró pai Unió tag ja, meg tet te a (2) be kez dés ben em -
lí tett ér te sí tést.

(4) En nek az egyez mény nek a ha tály ba lé pé sé ig a tag ál -
la mok a (2) be kez dés ben em lí tett ér te sí tés meg té te le kor
vagy ké sõbb bár mi kor nyi lat ko za tot te het nek ar ról, hogy
ezt az egyez ményt – 23. cik ké nek ki vé te lé vel – az ugyan -
ilyen nyi lat ko za tot tett tag ál la mok kal fenn ál ló kapcsola -
taikban al kal maz zák. Az ilyen nyi lat ko zat a le tét be he lye -
zé sé tõl szá mí tott 90 nap el tel té vel lép ha tály ba.

(5) Ezt az egyez ményt csak a ha tály ba lé pé sé nek vagy a
meg ke re sett tag ál lam és a meg ke re sõ tag ál lam kö zöt ti al -
kal ma zá sá nak idõ pont ját köve tõen be nyúj tott ké rel mek re
kell al kal maz ni.

(6) Ezen egyez mény ha tály ba lé pé se kor a vám igaz ga tá si 
szer vek kö zöt ti köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, 1967.
szep tem ber 7-i egyez mény ha tá lyát vesz ti.

33. cikk

Csatlakozás

(1) Az egyez mény hez bár mely ál lam csat la koz hat,
amely az Euró pai Unió tag já vá vá lik.

(2) Az egyez mény nek az Euró pai Unió Ta ná csa ál tal a
csat la ko zó ál lam nyel vén el ké szí tett szö veg e hi te les.

(3) A csat la ko zá si ok ira tot a le té te mé nyes nél he lye zik
le tét be.

(4) A csat la ko zó ál lam te kin te té ben ez az egyez mény a
csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ ki lenc ven
nap pal lép ha tály ba, vagy pe dig az egyez mény ha tály ba lé -
pé sé nek idõ pont já ban, ha az em lí tett ki lenc ven na pos idõ -
szak le jár ta kor még nem lé pett ha tály ba.

(5) Amennyi ben az egyez mény a csat la ko zá si ok irat le -
tét be he lye zé sé nek idõ pont já ban még nem lé pett ha tály ba,
a csat la ko zó tag ál la mok ra a 32. cikk (4) be kez dé se al kal -
ma zan dó.
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34. cikk

Módosítás

(1) Bár mely tag ál lam, amely Ma gas Szer zõ dõ Fél, ja va -
sol hat ja ezen egyez mény mó do sí tá sát. Min den mó do sí tás -
ra irá nyuló ja vas la tot a le té te mé nyes nek kell meg kül de ni,
aki to váb bít ja azt a Ta nács nak és a Bi zott ság nak.

(2) A 31. cikk (2) be kez dé sé nek sé rel me nél kül a mó do -
sí tá so kat a Ta nács fo gad ja el és ajánl ja, hogy a tag ál la mok
al kot má nyos kö ve tel mé nye ik nek megfele lõen fo gad ják el
azo kat.

(3) A (2) be kez dés nek meg fele lõen el fo ga dott mó do sí -
tá sok a 32. cikk (3) be kez dé sé nek meg fele lõen lép nek ha -
tály ba.

35. cikk

A letéteményes

(1) Ezen egyez mény le té te mé nye se az Euró pai Unió Ta -
ná csá nak fõ tit ká ra.

(2) A le té te mé nyes az Euró pai Kö zös sé gek Hi va ta los
Lap já ban köz zé te szi az el fo ga dá sok és csat la ko zá sok, a
vég re haj tás, a nyi lat ko za tok és fenn tar tá sok ala ku lá sá ra
vo nat ko zó in for má ci ót, valamint az egyez ménnyel kap -
cso la tos összes ér te sí tést.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak ezt az
egyez ményt alább alá írá suk kal lát ták el.

Kelt Brüsszel ben, az ezer ki lenc száz ki lenc ven he te dik
év de cem ber ha vá nak ti zen nyol ca dik nap ján, egyet len ere -
de ti pél dány ban, an gol, dán, hol land, finn, fran cia, gö rög,
ír, né met, olasz, por tu gál, spa nyol és svéd nyel ven, amely
nyel ve ken ké szült szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les;
az ere de ti pél dányt az Euró pai Unió Ta ná csa Fõ tit kár sá gá -
nak irat tá rá ban he lyez ték le tét be.

MELLÉKLET

Az egyezményhez csatolandó és a hivatalos lapban
közzéteendõ nyilatkozatok

1. Az 1. cikk (1) be kez dé sé hez és a 28. cikk hez

Az egyez mény 28. cik ke alap ján a se gít ség nyúj tás kö te -
le zett sé ge aló li ki vé te lek re hi vat ko zás sal Olasz or szág ki -
je len ti, hogy az olasz jog alap ján a nem ze ti vagy kö zös sé gi 
vám jog sza bá lyok meg sér té sét nem meg va ló sí tó jog sér té -
se ket érin tõ köl csö nös se gít ség nyúj tás irán ti meg ke re sé -
sek nek az egyez mé nyen ala pu ló vég re haj tá sa – a bûn cse -
lek mé nyek meg elõ zé se és ül dö zé se te rén a ha zai ha tó sá -

gok kö zöt ti ha tás kör meg osz tás sal kap cso la tos okok ból – a
köz ér de ket vagy más alap ve tõ nem ze ti ér de ket sért he ti.

2. Az 1. cikk (2) be kez dé sé hez és a 3. cikk (2) bekezdé -
séhez

Dá nia és Finn or szág ki je len tik, hogy az egyez mény
1. cik ké nek (2) be kez dé sé ben és 3. cik ké nek (2) be kez dé -
sé ben sze rep lõ „igaz ság ügyi ha tó sá gok” vagy „igaz ság -
ügyi ha tó ság” ki fe je zést a köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló, 1959. áp ri lis 20-án Stras bo urg ban alá írt euró pai
egyez mény 24. cik ke alap ján tett nyi lat ko za tuk sze rint ér -
tel me zik.

3. A 4. cikk (3) be kez dé sé nek má so dik fran cia be kez dé -
sé hez

Dá nia ki je len ti, hogy rá vo nat ko zó an a 4. cikk (3) be -
kez dé se má so dik fran cia be kez dé se alá ki zá ró lag az olyan
te vé keny sé gek tar toz nak, ame lyek ke re té ben va la mely
sze mély egy kö zös cél ér de ké ben te vé keny ke dõ cso port
ál ta li egy vagy több érin tett jog sér tés el kö ve té sé ben vesz
részt, be le ért ve az olyan hely ze te ket is, ami kor az érin tett
sze mély a kér dé ses bûn cse lek mény vagy bûn cse lek mé -
nyek tény le ges el kö ve té sé ben nem vesz részt; az ilyen
rész vé tel a cso port ál ta lá nos bû nö zõi te vé keny sé gé nek
vagy cél já nak, illetve a cso port bûn cse lek mény(ek) el kö -
ve té sé re irá nyuló szán dé ká nak is me re tén kell ala pul nia.

4. A 4. cikk (3) be kez dé sé nek har ma dik fran cia be kez -
dé sé hez

Dá nia ki je len ti, hogy rá vo nat ko zó an a 4. cikk (3) be -
kez dé sé nek har ma dik fran cia be kez dé sét ki zá ró lag az
olyan alap bûn cse lek mé nyek re kell al kal maz ni, ame lyek
te kin te té ben az or gaz da ság a dán jog alap ján bár mi kor
bün te ten dõ, be le ért ve a dán bün te tõ tör vénykönyvnek a
ká bí tó szer-or gaz da ság ról  szóló 191a. sza ka szát, illetve a
csem pé szet mi nõ sí tett ese te i vel kap cso lat ban el kö ve tett
or gaz da ság ról  szóló 248. sza ka szát.

5. A 6. cikk (4) be kez dé sé hez

Dá nia, Finn or szág és Svéd or szág ki je len tik, hogy a
6. cikk (4) be kez dé sé ben em lí tett össze kö tõ tiszt vi se lõ
– vi szo nos sá gi ala pon – Nor vé gia és Iz land ér de ke it is
kép vi sel he ti. Az öt skan di náv or szág 1982-ben meg ál la po -
dott ar ról, hogy az érin tett or szá gok egyi ké bõl ki ren delt
össze kö tõ tiszt vi se lõ a töb bi skan di náv or szá go kat is kép -
vi se li. E meg álla po dás a ká bí tó szer-ke res ke de lem el le ni
küz de lem fo ko zá sa, illetve az össze kö tõ tiszt vi se lõk ál lo -
má soz ta tá sa  miatt az egyes or szá gok ra ne he ze dõ gaz da sá -
gi ter hek kor lá to zá sa ér de ké ben jött lét re. Dá nia, Finn or -
szág és Svéd or szág e jól mû kö dõ meg álla po dás to vább élé -
sé nek nagy je len tõ sé get tu laj do nít.
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6. A 20. cikk (8) be kez dé sé hez

Dá nia ki je len ti, hogy a 20. cikk ren del ke zé se it a kö vet -
ke zõ fel té te lek sze rint fo gad ja el:

A más tag ál lam vám ha tó sá gai ál tal a ten ge ren vagy a le -
ve gõ ben foly ta tott ha tá ron át nyú ló ül dö zés ese tén az ül dö -
zés dán te rü let re – be le ért ve Dá nia fel ség vi ze it, valamint a
Dá nia fel ség te rü le te és fel ség vi zei fe let ti lég te ret is – csak
ab ban az eset ben ter jeszt he tõ ki, ha a ha tás kör rel ren del ke -
zõ dán ha tó sá go kat er rõl elõ ze tesen ér te sí tet ték.

7. A 21. cikk (5) be kez dé sé hez

Dá nia ki je len ti, hogy a 21. cikk ren del ke zé se it a kö vet -
ke zõ fel té te lek sze rint fo gad ja el:

Elõ ze tes en ge dély nél kü li, ha tá ro kon át nyú ló meg fi gye -
lés ki zá ró lag ak kor vé gez he tõ a 21. cikk (2) és (3) be kez -
dé se i nek meg fele lõen, amennyi ben ala pos ok kal fel té te -
lez he tõ, hogy a meg fi gyelt sze mé lyek a 19. cikk (2) be kez -
dé sé ben em lí tett, ki ada tás hoz ve ze tõ jog sér tés ben érin -
tettek.

8. A 25. cikk (2) be kez dé sé nek i) pont já hoz

A tag ál la mok vál lal ják, hogy a Ta nács ban tá jé koz tat ják
egy mást az i) pont ban em lí tett kö te le zett ség vál la lá sok be -
tar tá sá nak biz to sí tá sá ra tett in téz ke dé sek rõl.

9. A 26. cikk (4) be kez dé se alap ján tett nyi lat ko zat

Ezen egyez mény alá írá sa idõ pont já ban a kö vet ke zõ or -
szá gok tet tek olyan nyi lat ko za tot, hogy a 26. cikk (5) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott el já rás nak megfele lõen el fo gad -
ják a Bí ró ság ha tás kö rét:

– Ír or szág a 26. cikk (5) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ál la pí tott el já rás nak meg fele lõen,

– a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög
Köz tár sa ság, az Olasz Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár -
sa ság a 26. cikk (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí -
tott el já rás nak meg fele lõen.

Nyilatkozat

A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, az Olasz Köz -
tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság fenn tart ja a jo got, hogy 
nem ze ti jo gá ban olyan ren del ke zést te gyen, amely sze rint
amennyi ben olyan nem ze ti bí ró ság elõtt fo lyó ügy ben,
amely nek ha tá ro za ta ellen a nem ze ti jog ér tel mé ben nincs
jog or vos la ti le he tõ ség, a vám igaz ga tá si szer vek kö zöt ti
köl csö nös se gít ség nyúj tás ról és együtt mû kö dés rõl  szóló
egyez mény ér tel me zé sé re vo nat ko zó kér dés me rül fel, az
adott bí ró ság nak az ügyet az Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá -
ga elé kell ter jesz te nie.”

3.  § A Ma gyar Köz tár sa ság az Egyez mény hez az aláb bi
nyi lat ko za to kat tet te:

„(1) Az Egyez mény 20. cik ké nek (6) be kez dé sé hez:

a) a 20. cikk (2) be kez dé se te kin te té ben:

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a kül föl di vám ha tó sá -
gok nak az Egyez mény 20. cikk (1) be kez dé se sze rin ti
tiszt vi se lõi az ül dö zés so rán a 20. cikk (2) be kez dé se
b) pont ja sze rint az el fo gá son túl egyéb in téz ke dést nem te -
het nek.

b) a 20. cikk (3) be kez dé se te kin te té ben:

Az ül dö zés sem tér ben, sem idõ ben nem kor lá to zott a
Ma gyar Köz tár sa ság ban.

c) a 20. cikk (4) be kez dé se te kin te té ben:

Az ül dö zés rész le tes fel té te le it az Euró pai Unió tag ál la -
ma i val a Ma gyar Köz tár sa ság a két ol da lú meg ál la po dá sa i -
ban kí ván ja sza bá lyoz ni a ha tá ron át lé põ bû nö zés meg elõ -
zé se és le küz dé se tár gyá ban.

d) a 20. cikk (8) be kez dé se te kin te té ben:

A Ma gyar Köz tár sa ság nak a 20. cikk (6) be kez dé se
alap ján tett nyi lat ko za tai azon tag ál la mok ra vo nat koz nak,
ame lyek a 20. cikk al kal ma zá sát annak (8) be kez dé se alap -
ján rész ben vagy tel je sen nem zár ják ki.

(2) Az Egyez mény 23. cikk (5) be kez dé sé hez:

Az Egyez mény 23. cik ké ben meg fo gal ma zott fe dett
nyo mo zás vég re haj tá sa te kin te té ben az Egyez mény ren -
del ke zé se in túl a Ma gyar Köz tár sa ság ban a ha tá ro kat át lé -
põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se tár gyá ban lét re ho -
zan dó két ol da lú meg ál la po dá sok és a konk rét ügyek re vo -
nat ko zó ese ti meg ál la po dá sok az irány adók.

(3) Az Egyez mény 26. cik ke (4) be kez dé sé hez:

Az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 35. cik ké nek
(2) be kez dé se alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság az Euró pai
Bí ró ság jog ha tó sá gát az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
35. cik ke (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zot tak
sze rint fo gad ja el.

(4) Az Egyez mény 32. cik ke (4) be kez dé sé hez:

A Ma gyar Köz tár sa ság az Egyez mény ren del ke zé se it
ide ig le ne sen al kal maz za annak hatályba lépéséig azon tag -
ál la mok vi szony la tá ban, ame lyek az ide ig le nes al kal ma -
zás ról azo nos tar tal mú nyi lat ko za tot tet tek.”

4.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a
kül ügy mi nisz ter annak 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.

(3) 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
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2006. évi XC.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya
között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma

és a szervezett bûnözés elleni harcban történõ
együttmûködésrõl  szóló, Budapesten,

1996. április 21-én aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl*

(A Megállapodás nemzetközi jogi hatálybalépésének
napja: 2006. február 26.)

1.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a
és a Bosz nia-Her ce go vi nai Köz tár sa ság Kor mány a kö zött
a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott for gal ma és a szer ve zett
bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló,
Bu da pes ten, 1996. áp ri lis 21-én alá írt Meg ál la po dást e tör -
vénnyel ki hir de ti.

2.  § A Meg álla po dás hi va ta los ma gyar nyel vû szö veg e a 
kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya
között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma

és a szervezett bûnözés elleni harcban történõ
együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bosznia-Her -
cegovinai Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban: a Fe lek)

– at tól a tö rek vés tõl ve zé rel ve, hogy hoz zá já rul ja nak
két ol da lú kap cso la ta ik fej lõ dé sé hez;

– ab ban a meg gyõ zõ dé sük ben, hogy az együtt mû kö dés 
a bû nö zés, kü lö nö sen a szer ve zett bû nö zés, a ká bí tó sze rek
til tott for gal ma és a ter ro riz mus el le ni harc ban, valamint
ezek ha tá sos meg aka dá lyo zá sá ban lé nye ges je len tõ ség gel
bír;

– az zal a cél ki tû zés sel, hogy fo koz zák kö zös erõ fe szí -
té se i ket a ter ro riz mus el le ni harc ban;

– egyez tet ni kí ván va a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés
el le ni ak ci ó i kat;
a tárgy ban meg lé võ nem zet kö zi szer zõ dé sek re fi gye lem -
mel az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

(1) A Fe lek, or szá ga ik jog rend jé nek ren del ke zé se it
figye lembe véve, együtt mû köd nek a ter ro riz mus, a ká bí tó -
szer til tott for gal ma és a szer ve zett bû nö zés meg aka dá lyo -
zá sá ban, a bûn meg elõ zés ben és a bûn ül dö zés ben.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Fe lek kü lö nö sen azok ban az ese tek ben mû köd nek
együtt, ami kor az egyik Fél in for má ci ó val ren del ke zik ar -
ról, hogy a je len cikk (1) be kez dé sé ben sze rep lõ bûn cse -
lek mé nyek elõ ké szü le te vagy meg va ló sí tá sa a má sik Fél
te rü le tén tör té nik.

2. cikk

A ter ro riz mus le küz dé sé re a Fe lek, or szá ga ik jog rend je
alap ján és ezen Meg álla po dás ren del ke zé se i nek figye -
lembe véte lével:

1. is me re te ket és ada to kat cse rél nek a ter ve zett vagy el -
kö ve tett ter ror ak ci ók ról, a részt vevõ sze mé lyek rõl, a vég -
re haj tás mód já ról és a vég re haj tás so rán hasz nált tech ni kai
esz kö zök rõl;

2. is me re te ket és ada to kat cse rél nek azok ról a ter ro ris ta 
cso por to su lá sok ról, illetve azok tag ja i ról, ame lyek a cse -
lek mé nye i ket a má sik Fél or szá gá nak te rü le tén, annak hát -
rá nyá ra, ér de kei ellen ter ve zik, hajt ják, illetve haj tot ták
vég re. Ki cse ré lik to váb bá azon is me re te i ket és ada ta i kat,
ame lyek a ter ro riz mus le küz dé sé hez vagy a köz biz ton ság -
ra sú lyos ve szélyt je len tõ bûn cse lek mé nyek el há rí tá sá hoz
szük sé ge sek.

3. cikk

A ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok, valamint pre -
kur zo rok til tott ter mesz té sé nek, ki nye ré sé nek, elõ ál lí tá sá -
nak, be ho za ta lá nak, ki vi te lé nek és át szál lí tá sá nak, to váb -
bá jog el le nes for gal ma zá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra a Fe -
lek – or szá ga ik jog rend jé nek figye lembe véte lével – kü lö -
nö sen:

1. köz lik egy más sal a ká bí tó szer til tott elõ ál lí tá sá ban és 
ke res ke del mé ben részt vevõ sze mé lyek, e sze mé lyek rej -
tek he lye i nek és szál lí tó esz kö ze i nek ada ta it, el kö ve té si
mód sze re it, a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok szár -
ma zá si és ren del te té si he lye it, valamint az ilyen bûn cse -
lek mé nyek kü lön le ges rész le te it, amennyi ben ez a bûn cse -
lek mény meg aka dá lyo zá sá hoz vagy a köz ren det sú lyo san
ve szé lyez te tõ bûn cse lek mény el há rí tá sá hoz szük sé ges;

2. köz lik egy más sal a til tott nem zet kö zi for gal ma zás
szo ká sos mód sze re i rõl szer zett és egyéb ide vo nat ko zó is -
me re te ket;

3. ki cse ré lik a ká bí tó szer-ke res ke de lem re és a ká bí tó -
sze rek kel való vissza élés re vo nat ko zó kri mi na lisz ti kai és
kri mi no ló gi ai ku ta tá si ered mé nye i ket;

4. min tá kat bo csá ta nak egy más ren del ke zé sé re a
vissza élés re al kal mas nö vé nyi vagy szin te ti kus ere de tû ká -
bí tó sze rek bõl, pszi cho tróp anya gok ból;

5. ki cse ré lik egy más sal a ká bí tó sze rek, a pszi cho tróp
anya gok és pre kur zo rok tör vényes for gal ma zá sá nak el len -
õr zé sé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta i kat, te kin tet tel az az zal
való vissza élés le he tõ sé gé re;
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6. a Fe lek or szá ga ik jog rend je ál tal meg en ge dett,
össze han golt rend õri in téz ke dé se ket fo ga na to sí ta nak a til -
tott ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott elõ ál lí tá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ra.

4. cikk

A Fe lek együtt mû köd nek a bû nö zés, kü lö nö sen a szer -
ve zett bû nö zés fel de rí té sé ben, meg aka dá lyo zá sá ban. En -
nek so rán:

1. köz lik egy más sal a szer ve zett bû nö zés ben részt ve -
võk ada ta it, a tet te sek kap cso la ta i ra vo nat ko zó ada to kat, a
bû nö zõ szer ve ze tek és bû nö zõ cso por tok fel épí té sé rõl
 szóló is me re te i ket, a tí pu sos tet tes- és cso port ma ga tar tást,
a tény ál lá so kat, kü lö nö sen az el kö ve tés ide jét, he lyét,
mód ját, a meg tá ma dott ob jek tu mo kat, a kü lön le ges kö rül -
mé nye ket, valamint a meg sér tett bün te tõ jog sza bá lyo kat
és a meg tett in téz ke dé se ket, amennyi ben ez a bûn cse lek -
mé nyek meg elõ zé sé hez, meg aka dá lyo zá sá hoz szük sé ges;

2. meg ke re sés re olyan rend õri in téz ke dé se ket fo ga na -
to sí ta nak, ame lye ket a meg ke re sett Fél or szá gá nak joga
meg en ged;

3. a nyo mo zás nál együtt mû köd nek – ezen Meg ál la po -
dás sal és a jog rend jük kel össz hang ban, a Fe lek or szá gai
ál tal kö tött ha tály ban lévõ ki ada tá si és bûn ügyi jog se gély -
egyez mény nek meg fele lõen – egyez te tett rend õri in téz ke -
dé sek kel, sze mé lyi, tár gyi és szer ve zé si tá mo ga tás sal;

4. ada to kat és ta pasz ta la to kat cse rél nek a nem zet kö zi
bû nö zés el kö ve té si mód sze re i rõl, új for má i ról;

5. ki cse ré lik a kri mi na lisz ti kai és kri mi no ló gi ai,
valamint egyéb bûn ügyi vo nat ko zá sú ku ta tá si ered mé nye -
ket, köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást a nyo mo zá sok
gya kor la tá ról, mun ka mód sze re ik és esz kö ze ik al kal ma zá -
sá ról, azok to vább fej lesz té se cél já ból;

6. ké re lem re egy más ren del ke zé sé re bo csá ta nak is me -
re te ket vagy min tá kat azok ról a tár gyak ról, ame lyek bûn -
cse lek mé nyek bõl szár maz nak, to váb bá ame lyek kel bûn -
cse lek mé nye ket kö vet tek el;

7. a szer ve zett bû nö zés el le ni harc elõ se gí té se ér de ké -
ben kép zés re, to vább kép zés re szak em be re ket kül de nek
egy más or szá ga i ba a ma ga sabb szin tû szak is me re tek meg -
szer zé sé re, a bû nö zés sel szem ben al kal ma zott esz kö zök és 
mód sze rek, a kri mi nál-tech ni ka kor sze rû ered mé nye i nek
köl csö nös meg is me ré se cél já ból;

8. szük ség sze rint mun ka ta lál ko zó kat tar ta nak az
össze han golt in téz ke dé sek elõ ké szí té sé re és vég re haj tá suk 
elõ se gí té sé re.

5. cikk

A Fe lek együtt mû kö dé se ki ter jed to váb bá:

1. a Meg álla po dás 1. cik ké ben fog lalt bûn cse lek mé -
nyek kel kap cso la tos jogi sza bá lyo zás sal össze füg gõ in for -
má ci ók cse ré jé re;

2. a bûn cse lek ménnyel szer zett ha szon nal kap cso la tos
in for má ci ók cse ré jé re;

3. a kül föl di ek re, ille tõ leg a me ne kül tek stá tu szá ra vo -
nat ko zó jogi sza bá lyo zás és ta pasz ta la tok cse ré jé re;

4. azon in for má ci ók cse ré jé re, ame lyek a má sik Fél
szá má ra az em ber csem pé szés, valamint a mun ka erõ vel
való til tott ke res ke de lem el le ni harc hoz szük sé ge sek.

6. cikk

(1) A Fe lek fel ha tal ma zott szer vei sa ját ha tás kö rük ben
és ille té kességi te rü le tü kön e Meg ál la po dás ban fog lal tak
vég re haj tá sa ér de ké ben köz vet le nül és ope ra tív mó don
együtt mû köd nek, en nek so rán az együtt mû kö dés konk rét
te rü le te it és a kap cso lat tar tás mód ját együtt mû kö dé si jegy -
zõ könyv ben rög zít he tik.

(2) El té rõ meg álla po dás hi á nyá ban az együtt mû kö dõ
szer vek kö zöt ti kap cso lat és in for má ció cse re an gol nyel -
ven tör té nik.

7. cikk

Az együtt mû kö dés so rán át adott, sze mély re vo nat ko zó
ada tok vé del mé re mind egyik Fél or szá ga ha tá lyos jog sza -
bá lya i nak figye lembe véte lével a kö vet ke zõ fel té te lek ér -
vé nye sek:

1. a fo ga dó Fél az ada to kat csak az át adó Fél ál tal meg -
adott cél ra és az ál ta la kö zölt fel té te lek kel hasz nál hat ja fel;

2. az át adó Fél ké ré sé re a fo ga dó Fél tá jé koz ta tást nyújt 
az át adott ada tok fel hasz ná lá sá ról és az ez ál tal el ért ered -
mé nyek rõl;

3. a sze mé lyek re vo nat ko zó ada to kat ki zá ró lag a bûn -
ül dö zõ ha tó sá gok nak és a ter ro riz mus, ká bí tó szer és a
szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban ille té kes szer vek nek
sza bad át ad ni. Az ada tok to vább adá sa más ha tó sá gok nak
csak az át adó ha tó ság elõ ze tes en ge dé lyé vel tör tén het;

4. az át adó Fél kö te les az át adan dó ada tok he lyes sé gé -
rõl meg gyõ zõd ni, valamint ar ról, hogy az át adás szük ség -
sze rû-e és arány ban áll-e az át adás cél já val. Emel lett meg
kell tar ta ni a má sik Fél nem ze ti joga sze rint meg ha tá ro zott
ada tok át adá sá nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat.

Ha be bi zo nyo so dik, hogy té ves vagy át nem ad ha tó ada -
tok is át adás ra ke rül tek, úgy er rõl a tény rõl a fo ga dó Fe let
ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. A fo ga dó Fél kö te les a he -
lyes bí tés át ve ze té sé re, a té ves vagy át nem ad ha tó adat
azon na li meg sem mi sí té sé re;

5. a jo go sult sze mély szá má ra, ké ré sé re, fel vi lá go sí tást
kell adni a sze mé lyé rõl meg lé võ ada tok ról és azok ter ve -
zett fel hasz ná lá sá ról. Ez a fel vi lá go sí tá si kö te le zett ség
nem áll fenn, ha az adott or szág joga nem te szi kö te le zõ vé.
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A sze mé lyi ada tok ról tör té nõ fel vi lá go sí tás adá sá nál
annak a Fél nek a nem ze ti joga az irány adó, amely az ada -
to kat át ad ja;

6. az át adó Fél az át adás kor köz li a sa ját jog rend jé ben
ér vé nyes adat tör lé si ha tár idõ ket. Ezek tõl füg get le nül a kö -
zölt sze mély re vo nat ko zó ada to kat a szük sé ges ség meg -
szû né se kor tö röl ni kell. Az át vett adat tör lé sé rõl annak
oká ról az át adó Fe let az zal egy idõ ben ér te sí te ni kell. Az át -
vett ada tot a je len Meg álla po dás meg szû né se kor tö röl ni
kell;

7. mind két Fél kö te les a sze mély re  szóló ada tok át adá -
sá ról, át vé te lé rõl és tör lé sé rõl nyil ván tar tást ve zet ni;

8. a Fe lek kö te le sek az át adott, sze mély re  szóló ada to -
kat ha tá so san vé de ni az il le ték te len hoz zá fé rés, vál toz ta tás 
és nyil vá nos ság ra ho za tal ellen.

8. cikk

(1) A Fe lek biz to sít ják a bár me lyik Fél ál tal bi zal mas -
nak mi nõ sí tett ada tok tit kos sá gát, amennyi ben azok az át -
adó or szág jog sza bá lyai ér tel mé ben tit kos nak mi nõ sül nek.

(2) A Meg álla po dás ér tel mé ben át adott anya gok, ada tok 
és tech ni kai esz kö zök har ma dik or szág ré szé re tör té nõ to -
vább adá sa csak az át adó Fél ille té kes szer vé nek hoz zá já ru -
lá sá val le het sé ges.

9. cikk

(1) A Fe lek a Meg ál la po dás ban sza bá lyo zott együtt mû -
kö dés elõ se gí té sé re és ér té ke lé sé re ve gyes bi zott sá got ál lí -
ta nak fel. A Fe lek a ve gyes bi zott ság össze té te lé rõl dip lo -
má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást.

(2) A ve gyes bi zott ság két éven te leg alább egy szer ülést
tart. To váb bi ülé sek meg tar tá sát szük ség sze rint bár mely
Fél kez de mé nyez he ti. A bi zott ság a Ma gyar Köz tár sa ság -
ban és a Bosz nia-Her ce go vi nai Köz tár sa ság ban fel vált va
tart ja ülé se it.

10. cikk

Bár me lyik Fél a meg ke re sés tel je sí té sét, tá mo ga tá sát,
 illetve az együtt mû kö dé si in téz ke dést rész ben vagy egész -
ben meg ta gad hat ja, vagy azt bi zo nyos fel té te lek tõl füg gõ -
vé te he ti, ha az sa ját nem ze ti jo gát kor lá toz za, a biz ton sá -
gát avagy más lé nye ges ér de ke it ve szé lyez te ti, ille tõ leg
nem ze ti jog rend jét sér ti.

11. cikk

Mind két Fél ki je löl egy-egy sze mélyt, aki a má sik Fél
or szá gos ha tás kö rû szer ve i vel tart ja a kap cso la tot.

12. cikk

E Meg álla po dás ren del ke zé sei nem érin tik a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Bosz nia-Her ce go vi nai Köz tár sa ság ál tal
kö tött egyéb két- vagy több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé se -
ket.

13. cikk

(1) Ez a Meg álla po dás jó vá ha gyás ra szo rul. A Meg álla -
po dás a jó vá ha gyá sá ról  szóló dip lo má ci ai jegy zé kek ki -
cse ré lé sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

(2) A Fe lek ezt a Meg ál la po dást ha tá ro zat lan idõ re kö -
tik. A Meg ál la po dást bár me lyik Fél dip lo má ci ai úton fel -
mond hat ja. A fel mon dás at tól az idõ pont tól szá mí tott hat
hó nap el tel té vel lép ha tály ba, ami kor az a má sik Fél hez
meg ér ke zett.

Ké szült Bu da pes ten, az 1996. év áp ri lis hó nap 21. nap -
ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar, bos nyák és an gol
nyel ven, mind há rom nyel vû szö veg egy aránt hi te les. El -
térõ ér tel me zés ese tén az an gol nyel vû szö veg a megha -
tározó.

(Aláírások)”

3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon 
lép ha tály ba.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ren dé sze tért fe le lõs 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 XCI.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
között a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében
és a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott

együttmûködésrõl  szóló, Pozsonyban,
2006. október 2-án aláírt Egyezmény 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 Szlo vák Köz tár sa ság kö zött
a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a szer ve zett
bû nö zés el le ni harc ban foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló,
Po zsony ban, 2006. ok tó ber 2-án alá írt Egyez mény köte -
lezõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 6-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel
 kihirdeti.

3.  § Az Egyez mény ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
között a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében
és a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
(a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

ab ban a meg gyõ zõ dé sük ben, hogy a sú lyos bûn cse lek -
mé nyek el le ni küz de lem ben alap ve tõ je len tõ sé ge van
a nem zet kö zi együtt mû kö dés nek,

at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy el mé lyít sék a bûn ül -
dö zõ szer vek kö zött a bûn fel de rí tés te rén tör té nõ együtt -
mû kö dést és fej lesszék a ha tá ron át íve lõ kap cso la to kat,

az zal a cél lal, hogy ha té ko nyab ban lép je nek fel a nem -
zet kö zi szer ve zett bû nö zés ellen,

nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik és sa ját jog rend jük ál tal
ve zé rel ve,

ér té kel ve az ed di gi együtt mû kö dé sük ered mé nye it,
az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalmak meghatározása

A je len Egyez mény ben hasz nált fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:

1. bûn ül dö zõ szer vek: a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza -
bá lyai sze rint bûn meg elõ zé si és bûn ül dö zé si fel ada tok
vég zé sé re fel jo go sí tott ha tó sá gok, illetve szer vek;

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a Rend õr ség,
a  Határõrség, a Vám- és Pénz ügy õr ség bûn ül dö zé si és
bûn meg elõ zé si fel ada tot el lá tó szer vei, valamint a Rend -
vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta;

b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a Rend õri Tes tü let,
a Szlo vák Köz tár sa ság Vám igaz ga tó sá ga, a Vas úti Rend -
õr ség bûn ül dö zé si és bûn meg elõ zé si fel ada tot el lá tó
 szervei;

2. köz pon ti bûn ül dö zõ szerv: a Szer zõ dõ Fél bel sõ jog -
sza bá lyai sze rint meg ha tá ro zott or szá gos ha tás kö rû bûn ül -
dö zõ szerv;

3. fe dett nyo mo zó: a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lyai 
alap ján fel jo go sí tott, a bûn ül dö zõ szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyá nak a tit kos in for má ció gyûj tés ke re té ben el já ró,
 kilétét lep le zõ tag ja;

4. el len õr zött szál lí tás: a bûn ül dö zõ szer vek olyan lep -
le zett te vé keny sé ge, amely nek so rán a nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ke re té ben, fo lya ma tos és fo ko zott ellen õr zés
mel lett, le he tõ vé te szik a meg fi gye lés alatt álló sze mély
 által bir to kolt do log nak a Szer zõ dõ Fe lek te rü le té re tör -
ténõ be ho za ta lát, egy má sik ál lam te rü le té re irá nyuló ki vi -
te lét, a Szer zõ dõ Fe lek te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sát annak 
ér de ké ben, hogy a bûn cse lek mé nyek fel de rí té se, illetve
a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben részt ve võ sze mé lyek
azo no sí tá sa a le he tõ leg szé le sebb kör ben megvalósul -
hasson;

5. mi nõ sí tett adat: min den olyan in for má ció (do ku -
men tum, tárgy, te vé keny ség), amely füg get le nül meg je le -
né sé nek for má já tól, ke let ke zé sé nek mód já tól, olyan tar ta -
lom mal ren del ke zik, amely az il le ték te len meg is me rés sel
szem ben vé del met igé nyel, és ame lyet a Szer zõ dõ Fe lek
bár me lyi ke jog sza bá lya i val össz hang ban mi nõ sí tett;

6. igaz ság ügyi ha tó sá gok:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a bí ró sá gok és az

ügyé szi szer vek;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a bí ró sá gok és az

ügyész ség;

7. köz pon ti kap cso lat tar tó szer vek:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Nem zet kö zi Bûn -

ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Rend õri Tes tü let El nök sé ge Nem zet kö zi Rend õri

Együtt mû kö dé si Hi va tal;

8. ha tár te rü let:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Gyõr-Mo son-Sop ron me gye te rü le te,
– Ko má rom-Esz ter gom me gye te rü le te,
– Pest me gye te rü le te,
– Nóg rád me gye te rü le te,
– Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye te rü le te;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a bra tis la vai (po zso nyi) ke rü let te rü le te,
– a trna vai (nagy szom ba ti) ke rü let te rü le te,
– a nit rai (nyit rai) ke rü let te rü le te,
– a bans ká-byst ri cai (besz ter ce bá nyai) ke rü let te rü le te,
– a ko si cei (kas sai) ke rü let te rü le te.

2. cikk

Az együttmûködés tárgya

(1) A Szer zõ dõ Fe lek erõ sí tik együtt mû kö dé sü ket
a köz rend vé del me ér de ké ben mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ
jog sza bá lyai alap ján a leg alább egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se,
meg aka dá lyo zá sa és fel de rí té se (a továb biak ban: bûn ül dö -
zés) te rü le tén.
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(2) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dé se ki ter jed to váb bá
a ha tár men ti együtt mû kö dés re a köz rend vé del me ér de ké -
ben.

(3) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél rész ben vagy egész ben
meg ta gad hat ja, vagy fel té te lek tõl te he ti füg gõ vé az
együtt mû kö dést, ha az ve szé lyez te ti, ille tõ leg sér ti szu ve -
re ni tá sát, biz ton sá gát, köz rend jét, vagy ha az el len té tes
jog sza bá lya i val.

(4) Nem ter jeszt he tõ elõ, illetve nem tel je sít he tõ olyan
meg ke re sés, amely ka to nai vagy po li ti kai bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zik. A cse lek mény nem te kint he tõ po li ti kai 
bûn cse lek mény nek, ha annak el kö ve té sé nél – fi gye lem -
mel az összes kö rül mény re, így a bûn cse lek mény ál tal
 elérni kí vánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, az el kö ve -
tés mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni kí vánt esz köz -
re – a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge túl nyo mó a po li -
ti kai jel leg hez ké pest.

(5) A je len Egyez mény ben sza bá lyo zott együtt mû kö dés 
nem ter jed ki a Szer zõ dõ Fe lek igaz ság ügyi ha tó sá ga i nak
ha tás kö ré be tar to zó jog se gély re. A je len Egyez mény nem
érin ti a Szer zõ dõ Fe lek nek az igaz ság ügyi ha tó sá gok
 között jog se gélyt sza bá lyo zó nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl
ere dõ kö te le zett sé ge it, valamint az igaz ság ügyi hatósá -
gaiknak az Euró pai Unió kö te le zõ jogi ak tu sai alap ján
foly ta tott jog se gé lyét.

II. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. cikk

Együttmûködés megkeresés alapján

(1) A je len Egyez mény ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de -
ké ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés
alap ján együtt mû köd nek, és se gít sé get nyúj ta nak egy más -
nak. A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés re bel sõ jog -
sza bá lya ik kal és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel össz -
hang ban, a je len Egyez mény ren del ke zé sei sze rint ke rül
sor.

(2) A meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat, ha
a je len Egyez mény el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz,
a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i ken ke -
resz tül, írás ban (ide ért ve a te le fa xon és az elekt ro ni kus hír -
köz lé si há ló zat út ján tör té nõ to váb bí tást is) kül dik meg és
fo gad ják. Sür gõs ese tek ben a meg ke re sés szó ban is elõ ter -
jeszt he tõ; a szó be li meg ke re sést ha la dék ta la nul írás ban is
meg kell erõ sí te ni.

(3) Amennyi ben a meg ke re sés meg kül dé sé hez, illetve
annak tel je sí té sé hez a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lyai
sze rint az igaz ság ügyi ha tó sá gok en ge dé lye, jó vá ha gyá sa,
hoz zá já ru lá sa, illetve egyet ér té se szük sé ges, a meg ke re sés 

meg kül dé sé re, vagy a tel je sí té sé nek meg kez dé sé re csak
ezen en ge dély, jó vá ha gyás, hoz zá já ru lás, illetve egyet ér -
tés be szer zé sét köve tõen ke rül het sor.

(4) Ha a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve
nem ren del ke zik ha tás kör rel vagy ille té kességgel a meg -
ke re sés tel je sí té sé re, úgy a meg ke re sést to váb bít ja az el já -
rás ra ha tás kör rel ren del ke zõ vagy ille té kes szerv hez, és
 errõl tá jé koz tat ja a meg ke re sõ szer vet.

(5) Ha a meg ke re sés ben fog lalt fel té te lek sze rint a tel je -
sí tés nem, vagy csak rész ben le het sé ges, a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve vagy köz pon ti kap cso lat -
tar tó szer ve er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ
szer vet.

(6) Ha a meg ke re sés meg ér ke zé se kor nyil ván va ló, hogy 
annak tel je sí té se az ab ban fog lalt ha tár idõ ben nem lehet -
séges, és a meg ke re sés nek a ha tár idõ meg ha tá ro zá sá ra
 vonatkozó in do ko lá sá ból ki tû nik, hogy a ké se de lem ve -
szé lyez tet né a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve
el já rá sá nak si ke res sé gét, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn -
ül dö zõ szer ve vagy köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ille té kes 
szer vét a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges ha tár idõ rõl.

(7) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve az
(5)–(6) be kez dés ben fog lalt ér te sí tést köve tõen nyi lat ko -
zik ar ról, hogy a fen ti kö rül mé nyek alap ján ké ri-e a meg -
ke re sés tel je sí té sét.

(8) A meg ke re sé sek tel je sí té se so rán a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vei és a meg ke re sés tel je sí té -
sé ben részt ve võ más szer vek a meg ke re sés ben meg je lölt
sza bá lyok, illetve tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá val jár -
nak el, fel té ve, hogy az nem el len té tes a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél bel sõ jo gá val.

4. cikk

A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv

(1) A je len Egyez mény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a meg ke re sés leg alább az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a meg ke re sõ bûn ül dö zõ szerv meg ne ve zé sét;

b) a meg ke re sés tár gyát;

c) a meg ke re sés tár gyát ké pe zõ cse lek mény le írá sát és
annak jogi mi nõ sí té sét;

d) a meg ke re sés tel je sí té sé nek ha tár ide jét, a sür gõs sé gi
tel je sí tés in do ka it;

e) ahol szük sé ges, az igaz ság ügyi ha tó sá gok enge délyét;

f) a meg ke re sés tel je sí té se so rán a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél bûn ül dö zõ szer ve tag já nak rész vé te lé re irá nyuló ké rel -
met;

g) a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben az
érin tett sze mély sze mély azo no sí tó ada ta it, amennyi ben
azok is mer tek.
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(2) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény vég re haj tá sa
so rán a ma gyar és a szlo vák nyel vet hasz nál ják. A bûn ül -
dö zõ szer vek a kap cso lat tar tás so rán más nyelv haszná -
latában is meg ál la pod hat nak.

5. cikk

A megkereséseket teljesítõ szervek

(1) Ki zá ró lag a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso lat tar tó
szer vei tel je sí tik azo kat a meg ke re sé se ket, ame lyek olyan
ada tok át adá sá val jár nak, ame lye ket a meg ke re sett Szer -
zõdõ Fél bûn ül dö zõ szer vei az adó ha tó ság tól, az elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tó tól, az egész ség ügyi és a hoz zá
kap cso ló dó ada tot, valamint gaz da sá gi ti tok nak mi nõ sü lõ
ada tot ke ze lõ szerv tõl sze rez tek be az igaz ság ügyi ha tó sá -
gok en ge dé lyé vel a leg alább két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé hez.

(2) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vei az így
át vett ada to kat az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mé nyek fel de rí té sé hez hasz nál hat ják fel.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton, írás ban ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást a bûn ül dö zõ szer vek ben, 
azok ha tás kö ré ben és a ha tár te rü let ben be kö vet ke zett vál -
to zá sok ról.

(4) A je len cikk al kal ma zá sá ban gaz da sá gi ti tok alatt
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: bank ti tok nak,

érték papírtitoknak, biz to sí tá si ti tok nak, pénz tár ti tok nak,
valamint egyéb, üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot,

b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: bank ti tok nak,
keres kedelmi ti tok nak és adó ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot
kell ér te ni.

III. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FORMÁI

6. cikk

Információcsere

A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a bûn ül dö zés ha té -
kony sá ga ér de ké ben, meg ke re sés alap ján, kü lö nö sen az
aláb bi in for má ci ó kat ad ják át:

a) a szer ve zett bû nö zés ben részt ve võk ada ta it, a tet te -
sek nek a cse lek mény el kö ve té sé vel össze füg gõ kap cso la -
ta i ra vo nat ko zó ada to kat, a bû nö zõ szer ve ze tek és cso por -
tok fel épí té sé rõl  szóló is me re te i ket, a tí pu sos tet tes- és
cso port ma ga tar tá sok ra, az elõ ké szí tett, meg kí sé relt,
illetve be fe je zett bûn cse lek mény re vo nat ko zó in for má ci ó -
kat, kü lö nö sen az el kö ve tés ide jé re, he lyé re, mód já ra, a
meg tá ma dott ob jek tu mok ra vo nat ko zó ada to kat, a kü lön -
le ges kö rül mé nyek re vo nat ko zó is me re te ket, és a meg tett

in téz ke dé se ket, amennyi ben ez a bûn ül dö zés hez szük -
séges;

b) a nem zet kö zi bû nö zés el kö ve té si mód sze re i rõl, új
for má i ról  szóló tá jé koz ta tást;

c) kri mi na lisz ti kai és kri mi no ló gi ai, egyéb bûn ügyi
 vonatkozású ku ta tá si ered mé nye i ket, a nyo mo zá sok gya -
kor la tá ról, mun ka mód sze re i nek és esz kö ze i nek al kal ma -
zá sá ról, azok to vább fej lesz té se cél já ból;

d) is me re te ket vagy min tá kat azok ról a tár gyak ról,
ame lyek re a bûn cse lek ményt el kö vet ték, ame lyek a bûn -
cse lek mény nyo ma it hor doz zák, ame lye ket bûn cse lek -
mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nál tak, vagy arra szán -
tak, vagy ame lyek a bûn cse lek mény el kö ve té se út ján jöt -
tek lét re;

e) a je len Egyez mény tár gyát ké pe zõ bûn cse lek mé -
nyek kel kap cso la tos jogi sza bá lyo zást;

f) a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán vagy az zal össze -
füg gés ben szer zett va gyon ra vagy annak hasz ná ra vo nat -
ko zó ada to kat.

7. cikk

A bûnüldözõ szervek közötti közvetlen információcsere

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei kö zött a bûn ül -
dö zés ha té kony sá ga ér de ké ben a meg ke re sé sek továbbí -
tása és tel je sí té se ak kor tör tén het köz vet le nül, ha

a) az in for má ci ót a ha tár te rü le ten ille té kességgel ren -
del ke zõ bûn ül dö zõ szer vek ké rik egy más tól és a szol gál ta -
tott in for má ció ki zá ró lag a ha tár te rü let hez kap cso ló dik,
vagy

b) az in for má ció cse re ha lasz tást nem tûr, vagy a köz -
pon ti kap cso lat tar tó szer ve ken ke resz tül tör té nõ in for má -
ció cse re a bûn fel de rí tés ér de ke it sú lyo san ve szé lyez tet né.

(2) Az in for má ció kü lö nö sen ak kor te kint he tõ a ha tár te -
rü let hez kap cso ló dó nak, ha az adat

a) a meg ke re sés sel érin tett olyan sze mély re vonat -
kozik, aki nek la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye a ha tár te rü le -
ten van, vagy va ló szí nû sít he tõ, hogy az érin tett sze mély
a meg ke re sés idõ sza ká ban ott tar tóz ko dik;

b) az érin tett sze mély nek a ha tár te rü le ten ki fej tett te vé -
keny sé gé re vo nat ko zik;

c) olyan do log ra vo nat ko zik, amely rõl valószínûsít -
hetõ, hogy a ha tár te rü le ten ta lál ha tó;

d) a jogi sze mély nek a ha tár te rü le ten lévõ szék he lyé re,
illetve te vé keny sé gé re vo nat ko zik.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti köz vet len infor -
mációcsere az aláb bi te rü le tek re ter jed ki:

a) a bûn ül dö zõ szer vek szá má ra hoz zá fér he tõ bûn ügyi
nyil ván tar tá sok ban sze rep lõ ada tok szol gál ta tá sa;

b) sze mély azo nos ság, tar tóz ko dá si hely és lak cím meg -
ál la pí tá sa, il le tõ leg iga zo lá sa;
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c) ve ze tõi en ge dé lyek, ha jó zá si és re pü lé si en ge dé lyek
meg lé té nek, hi te les sé gé nek, ér vé nyes sé gé nek és kor lá to -
zá sa i nak vizs gá la ta;

d) gép jár mû vek egye di azo no sí tó ada ta i nak (rend szám, 
al váz szám, mo tor szám) át adá sa;

e) a köz úti, vízi és légi jár mû vek üzem ben tar tó ja, ve ze -
tõ je sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa és fel ku ta tá sa;

f) lõ fegy ver tar tá si-en ge dély meg lé té nek, hi te les sé gé -
nek, ér vé nyes sé gé nek és kor lá to zá sa i nak vizs gá la ta;

g) elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de zés tu laj do no sá -
nak, elõ fi ze tõ jé nek és hasz ná ló já nak meg ál la pí tá sa;

h) tár gyak és min ták utá ni tu da ko zó dás;

i) kü lön le ges szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mély fel -
ku ta tá sa.

8. cikk

Intézkedések sürgõs esetekben

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei – bel sõ jog sza -
bá lya ik sze rint – meg ke re sés re, a nyo mok és bi zo nyí té kok
biz to sí tá sa ér de ké ben a sa ját ál lam te rü le tü kön iga zol ta -
tást, nyil vá nos he lyen fo ko zott el len õr zést vé gez het nek,
a ke re sett sze mélyt el fog hat ják és elõ ál lít hat ják, épü le tet,
épít ményt, hely színt, ru há za tot, cso ma got és jár mû vet
 átvizsgálhatnak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek
vég re haj tá sá ról a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ
szer vét ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

9. cikk

Az információ átadása megkeresés nélkül

A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés nél kül 
is át ad hat nak olyan in for má ci ó kat, ame lyek a má sik Szer -
zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vei szá má ra szük sé ge sek a bûn ül -
dö zés hez, illetve más, a köz ren det fe nye ge tõ ve szély el há -
rí tá sá hoz.

10. cikk

A közrend és a bûnügyi helyzet elemzése

A Szer zõ dõ Fe lek rend sze re sen át ad ják egy más nak
a bûn ügyi hely ze tük re, a köz rend hely ze té re vo nat ko zó is -
me re te i ket, elem zé se i ket. Szük ség ese tén kö zö sen elem zik 
a bûn ügyi hely ze tet, a bûn meg elõ zés súly pon ti kér dé se it,
meg vi tat ják és egyez te tik a szük sé ges te en dõ ket.

11. cikk

Személyek és tárgyak körözése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés re,
bel sõ jog sza bá lya ik nak meg fele lõen se gít sé get nyúj ta nak
egy más nak az is me ret len he lyen lévõ sze mély vagy tárgy
fel ku ta tá sa, illetve is me ret len sze mély vagy holt test sze -
mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben.

(2) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké rel mé re a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve kö rö zést ren del het el.
Amennyi ben a kö rö zés el ren de lé sé nek fel té te lei bár mely
ok ból már nem áll nak fenn, be le ért ve a (3) be kez dés ben
sze rep lõ el fo gást is, ha la dék ta la nul in téz ked ni kell a kö rö -
zés vissza vo ná sá ra.

(3) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké rel mé re el ren delt
 körözés alap ján az érin tett sze mély nek a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél te rü le tén tör té nõ el fo gá sá ról ha la dék ta la nul ér te -
sí te ni kell a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap cso lat -
tar tó szer vét.

12. cikk

A határon átnyúló megfigyelés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a sa ját ál la muk
te rü le tén vég zett fel de rí tõ te vé keny sé gük so rán jo go sul tak 
a szer ve zett bû nö zõi cso port ban részt ve võ vagy a leg alább 
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sít ha tó, illetve a vele
kap cso lat ban álló, vagy kap cso lat ba lépõ sze mély meg -
figyelését a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén is foly tat ni,
amennyi ben ez utób bi Szer zõ dõ Fél köz pon ti kapcsolat -
tartó szer ve elõ ze tes meg ke re sés alap ján eh hez hozzá -
járult. A hoz zá já ru lás fel té tel hez köt he tõ.

(2) Amennyi ben a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést a Rend -
vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma Rend õri Tes tü let fel ügye le ti
egy sé ge hajt ja vég re, a meg ke re sé se ket köz vet le nül kül dik 
meg egy más nak.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek gya nú ja ese tén
ak kor fi gyel he tik meg az el kö ve tõ vel kap cso lat ban lévõ
sze mélyt, ha meg ala po zot tan fel té te lez he tõ, hogy e sze -
mély az el kö ve tõ azo no sí tá sá hoz vagy fel ku ta tá sá hoz
 segítséget nyújt hat, illetve az el kö ve tõ höz el ve zet het.

(4) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
ké ré sé re a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés to váb bi foly ta tá sát
ha la dék ta la nul át kell adni a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
bûn ül dö zõ szer vé nek. A Szer zõ dõ Fe lek meg ke re sés re
köl csö nö sen se gít sé get nyújt hat nak egy más nak a ha tá ron
át nyú ló meg fi gye lés hez.
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(5) A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés hez adott hoz zá já ru -
lás a Szer zõ dõ Fe lek egész te rü le té re ér vé nyes. A ha tá ron
át nyú ló meg fi gye lés so rán a Szer zõ dõ Fe lek kö zös ál lam -
ha tá rát a ha tár át ke lõ he lye ken kí vül és a nyit va tar tá si idõn
túl is át le het lép ni.

(6) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy a bûn ül dö zés
 érdekeit ve szé lyez te ti, a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ ze tes hoz zá já ru lás nél -
kül is foly tat ha tó. Eb ben az eset ben az ál lam ha tár át lé pé se -
kor a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer -
vét ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. A meg ke re sést utó lag,
ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél köz pon ti kap cso lat tar tó szer vé nek. A meg ke re sés ben
is mer tet ni kell az elõ ze tes hoz zá já ru lás nél kü li határát -
lépés oka it is.

(7) A je len cikk (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban ille -
té kes bûn ül dö zõ szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Rend õri Tes tü let El nök sé ge.

(8) A (6) be kez dés sze rin ti ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést 
ha la dék ta la nul abba kell hagy ni, ha a meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve azt kéri, to váb bá ak kor, ha a ha -
tár át lé pést kö ve tõ öt órán be lül a ha tá ron át nyú ló meg fi -
gye lés hez szük sé ges hoz zá já ru lás nem áll ren del ke zés re.

(9) A ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés ki zá ró lag az aláb bi
fel té te lek sze rint foly tat ha tó:

a) a bûn ül dö zõ szerv ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést
vég zõ tag já ra a je len cikk ren del ke zé sei és azon Szer zõ dõ
Fél bel sõ joga vo nat ko zik, amely nek te rü le tén el jár; to váb -
bá kö te les a meg fi gye lés he lye sze rint ille té kes bûn ül dö zõ
szerv uta sí tá sai sze rint el jár ni;

b) a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel,
a bûn ül dö zõ szerv ha tá ron át nyú ló meg fi gye lést vég zõ
tag já nak ren del kez nie kell a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés -
hez szük sé ges hoz zá já ru lás sal;

c) a bûn ül dö zõ szerv tag já nak bár mi kor iga zol nia kell
hi va ta los mi nõ sé gét;

d) a bûn ül dö zõ szerv tag ja ma gán la kás ba vagy a nyil -
vá nos ság szá má ra meg nem nyi tott he lyek re nem lép het
be; a nyil vá nos ság szá má ra nyit va álló mun ka-, üze mi- és
üz let he lyi sé gek be ezek nyit va tar tá si ide jén be lül be lép het;

e) a bûn ül dö zõ szerv tag já nak je len tést kell ké szí te nie
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve 
ré szé re;

f) amennyi ben a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés vég re haj -
tá sá hoz tech ni kai esz kö zök is szük sé ge sek, ezek ab ban az
eset ben al kal maz ha tók, ha ezt a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
bel sõ jog sza bá lyai le he tõ vé te szik; az al kal ma zás ra ke rü lõ
tech ni kai esz kö zö ket az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés -
ben meg kell je löl ni;

g) az igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so rán a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai al kal ma zan dók.

(10) A Szer zõ dõ Fe lek fel ha tal maz zák az ille té kes
 minisztereiket, hogy a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés sel
kap cso lat ban Vég re haj tá si Jegy zõ könyv ben ál la pod ja nak
meg. En nek ke re té ben kü lö nö sen az aláb bi te rü le te ket sza -
bá lyoz hat ják:

a) a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés re jo go sult bûn ül dö zõ
szer vek és a kap cso lat tar tás ra ki je lölt szer vek elérhetõ -
ségét;

b) a kap cso lat tar tás mód ját, tech ni kai fel té te le it;
c) az al kal ma zott tech ni kai esz kö zök kö zös hasz ná la tá -

nak sza bá lya it;
d) a szol gá la ti jár mû vek kö zös hasz ná la tát;
e) a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés so rán fel me rült költ -

sé gek vi se lé sé nek sza bá lya it.

13. cikk

Határon átlépõ üldözés
(Forró nyomon üldözés)

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve a meg -
ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén elõ ze tes jó vá ha gyás nél kül
foly tat hat ja azon sze mély ha tá ron át lé põ ül dö zé sét
(a továb biak ban: ül dö zés), aki a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél
te rü le tén mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai alap ján
leg alább egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek ményt kö ve tett el vagy kí sé relt meg, és

a) eköz ben tet ten ér ték, vagy
b) õri zet bõl, elõ ze tes le tar tóz ta tás ból vagy sza bad ság -

vesz tés bün te tés vég re haj tá sa elõl meg szö kött és a meg -
keresett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve ér te sí té sé vel járó
ké se de lem az el kö ve tõ el fo gá sát je len tõ sen megnehezí -
tené, illetve a bûn ül dö zé si ér de ket sú lyo san veszélyez -
tetné, és ha va ló szí nû sít he tõ, hogy a meg ke re sett Szer zõ dõ 
Fél bûn ül dö zõ szer ve az ül dö zést meg fe le lõ idõ ben nem
tud ja át ven ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben – amint
az le het sé ges, de leg ké sõbb az ál lam ha tár át lé pé se kor –
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer vét
ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ille té kes bûnül -
dözõ szer vek a ha tár át lé pés he lyé tõl füg gõ en:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi -

tány ság;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Rend õri Tes tü let Bra tis la vai (Po zso nyi) Ke rü le ti

Igaz ga tó sá ga,
– a Rend õri Tes tü let Trna vai (Nagy szom ba ti) Ke rü le ti

Igaz ga tó sá ga,
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– a Rend õri Tes tü let Nit rai (Nyit rai) Ke rü le ti Igazga -
tósága,

– a Rend õri Tes tü let Bans ká Byst ri cai (Beszterce -
bányai) Ke rü le ti Igaz ga tó sá ga,

– a Rend õri Tes tü let Ko si cei (Kas sai) Ke rü le ti Igaz ga -
tó sá ga.

(4) Az ül dö zést ha la dék ta la nul meg kell szün tet ni, ha
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve azt kéri.

(5) Ha azt a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé -
nek ül dö zést vég re haj tó tag ja kéri, a meg ke re sett Szer zõ dõ 
Fél bûn ül dö zõ szer ve az ül dö zött sze mélyt sze mély azo -
nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben vagy õri zet be vé te le
cél já ból el fog hat ja.

(6) Ha a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve az
ül dö zés meg szün te té sét nem kéri, és ezt a bûn ül dö zõ szerv
meg fe le lõ idõ ben nem tud ja át ven ni, a meg ke re sõ Szer zõ -
dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek ül dö zést vég re haj tó tag ja az
ül dö zött sze mélyt a hely szí nen vissza tart hat ja. Ezen in téz -
ke dés rõl a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ
szer vét ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

(7) Az ül dö zés a Szer zõ dõ Fe lek tel jes te rü le tén, idõ be li
kor lá to zás nél kül az aláb bi fel té te lek sze rint foly tat ha tó:

a) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja a je len
cikk ren del ke zé sei, valamint azon Szer zõ dõ Fél bel sõ joga
sze rint kö te les el jár ni, amely nek te rü le tén az ül dö zést
 végzi;

b) az ül dö zés ki zá ró lag szá raz föl di úton le het sé ges;
c) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja ma gán -

la kás ba vagy más, a nyil vá nos ság szá má ra meg nem nyi -
tott he lyi ség be az ül dö zés so rán nem lép het be; a nyil vá -
nos ság szá má ra nyit va álló mun ka-, üze mi- és üz let he lyi -
sé gek be ezek nyit va tar tá si ide jén be lül be lép het;

d) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag já nak bár -
mi kor iga zol nia kell hi va ta los mi nõ sé gét;

e) az igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so rán a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai al kal ma zan dók;

f) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag já nak
egyen ru há ja, vagy a jár mû vön el he lye zett, annak fel is me -
ré sé hez szük sé ges meg kü lön böz te tõ jel zé sek ré vén egy ér -
tel mû en fel is mer he tõ nek kell len nie;

g) az el fo gott sze mély nél levõ tár gya kat az ille té kes
bûn ül dö zõ szer vek meg ér ke zé sé ig le he tõ ség sze rint biz -
ton ság ba kell he lyez ni;

h) a bûn ül dö zõ szerv ül dö zést vég re haj tó tag ja az ül dö -
zés be fe je zé sét köve tõen ha la dék ta la nul kö te les az ül dö zés 
ered mé nyé rõl a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül -
dö zõ szer vé nél vagy köz pon ti kap cso lat tar tó szer vé nél
 jelentést ten ni; en nek so rán a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
bûn ül dö zõ szer vé nek ké ré sé re, kö te les sze mé lye sen je len
len ni az ül dö zés kö rül mé nye i nek meg fe le lõ tisz tá zá sá hoz
szük sé ges ide ig; ezt ak kor is al kal maz ni kell, ha az ül dö -
zött sze mély el fo gá sá ra nem ke rült sor.

(8) Az ül dö zés so rán el fo gott sze mélyt azon Szer zõ dõ
Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer ve hall gat ja ki, amely nek te rü -

le tén e sze mélyt el fog ták. Az el fo gott sze mély sze mé lyes
sza bad sá ga az el fo gás he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél bel sõ
jog sza bá lyai sze rint kor lá toz ha tó.

14. cikk

Ellenõrzött szállítás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés
alap ján a je len cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
 lehetõvé te szik az el len õr zött szál lí tást sa ját ál la muk te rü -
le tén.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés nek a je len
Egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) a szál lít mány tar tal má ra, a vár ha tó út vo na lá ra és idõ -
tar ta má ra, a szál lí tás mód já ra, a szál lí tó esz köz azo no sí tá -
sá ra vo nat ko zó ada to kat;

b) a kí sé rés mód ját;
c) az al kal ma zan dó tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó

ada to kat;
d) a kí sé rés ben a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ré szé rõl

részt ve võk szá mát, a fe dett nyo mo zó rész vé te lét;
e) az el len õr zött szál lí tás ban részt ve võk kapcsolattar -

tásának mód ját;
f) a szál lít mány át adá sá nak, át vé te lé nek kö rül mé nye it;
g) az el fo gás ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket;
h) vá rat lan ese mény ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket.

(3) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy a bûn ül dö zés
 érdekeit ve szé lyez te ti, az el len õr zött szál lí tás ra irá nyuló
meg ke re sést a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei köz vet -
le nül is meg küld he tik, illetve fo gad hat ják. A meg ke re sést
utó lag, ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a Szer zõ dõ Fe lek
köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i nek. A meg ke re sés hez az
el len õr zött szál lí tást alá tá masz tó do ku men tu mo kat is mel -
lé kel ni kell.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek az el len õr zött szál lí tás ide jé -
ben, mód já ban, köz re mû kö dé sük mér té ké ben ese ti leg
 állapodnak meg. A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ
szer ve az el len õr zött szál lí tást kor lá toz hat ja vagy el uta sít -
hat ja, ha az nem vál lal ha tó mér ték ben ve szé lyez te ti az
 ellenõrzött szál lí tás ban részt ve võ sze mé lye ket vagy a köz -
biz ton sá got.

(5) Az el len õr zött szál lí tást a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
bûn ül dö zõ szer vei irá nyít ják; az irá nyí tást vég zõ sze mé -
lyé rõl a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fe let tá jé koz tat ni kell. Az
 ellenõrzött szál lí tást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a szál lít -
mány bár mi kor fel tar tóz tat ha tó le gyen. Az át vé telt köve -
tõen a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vei a szál -
lít mányt kí sér he tik, ha tó sá gi jo go sít vá nyo kat azon ban
nem gya ko rol hat nak. En nek so rán a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél bûn ül dö zõ szer vei a je len cikk ben meg ha tá ro zot tak,
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai és a meg ke re sett
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Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve ve ze tõ jé nek uta sí tá sai sze -
rint kö te le sek el jár ni.

(6) A je len Egyez mény ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják egy har ma dik ál lam ból 
in du ló és egy to váb bi ál lam ba ér ke zõ el len õr zött szál lí tás
vég re haj tá sát is. Eb ben az eset ben az érin tett ál la mok elõ -
ze tes hoz zá já ru lá sá ról a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél gon dos -
ko dik, amely er rõl tá jé koz tat ja a meg ke re sett Szer zõ dõ
 Felet.

15. cikk

Fedett nyomozó alkalmazása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei meg ke re sés
alap ján hoz zá já rul hat nak a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél fe dett
nyo mo zó já nak sa ját ál la muk te rü le tén tör té nõ al kal ma zá -
sá hoz, amennyi ben ez a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél te rü le tén
el kö ve tett vagy elõ ké szü let ben lévõ, sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mény ered mé nyes fel de rí té se ér de -
ké ben szük sé ges, fel té ve, hogy a bûn cse lek mény fel de rí té -
se a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sa nél kül nem le het sé ges
vagy lé nye ge sen ne he zebb len ne.

(2) A meg ke re sés tel je sí té sé rõl min den egyes eset ben
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes bûn ül dö zõ szer ve
a bel sõ jog sza bá lyai alap ján ha tá roz.

(3) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél te rü le tén a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél fe dett
nyo mo zó ja is al kal maz ha tó.

(4) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá hoz adott hoz zá já ru -
lás min den kor a Szer zõ dõ Fe lek egész te rü le té re ér vé nyes.

(5) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá ra irá nyuló meg ke re -
sés nek a je len Egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak idõ tar ta mát;
b) a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak fel té te le it;
c) a fe dett nyo mo zó jo ga it és kö te le zett sé ge it;
d) a fe dett nyo mo zó le lep le zõ dé se ese tén al kal ma zan -

dó in téz ke dést;
e) a fe dett nyo mo zó bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ha tá -

ro zó bel sõ jog sza bá lyok vo nat ko zó ren del ke zé se it;
f) a fe dett nyo mo zó mû kö dé si kö ré ben oko zott ká ro kért 

való fe le lõs sé gét meg ha tá ro zó bel sõ jog sza bá lyok vo nat -
ko zó ren del ke zé se it.

(6) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sa min dig egye di eset re
kor lá to zó dik és meg ha tá ro zott ide ig, de leg fel jebb hat
 hónapig tart hat. A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak idõ tar -
ta ma leg fel jebb két évig ter je dõ idõ tar tam ra meg hosszab -
bít ha tó. A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sát a Szer zõ dõ Fe lek
bûn ül dö zõ szer vei egyez tet ve ké szí tik elõ. A fe dett nyo -
mo zó a bûn ül dö zõ szer vek ese ti meg ál la po dá sát és a
3. cikk (3) be kez dés sze rin ti en ge dély be szer zé sét köve -

tõen kezd he ti meg te vé keny sé gét. A meg ál la po dás nak tar -
tal maz nia kell az (5) és a (11) be kez dés ben fog lal ta kat.

(7) A fe dett nyo mo zó irá nyí tá sát a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél bûn ül dö zõ szer ve vég zi, amennyi ben a fe dett nyo mo zó 
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél meg bí zá sá ból vég zi mun ká ját
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén. A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül -
dö zõ szer vei ab ban is meg ál la pod hat nak, hogy a meg ke re -
sett Szer zõ dõ Fél ál tal ren del ke zés re bo csá tott fe dett nyo -
mo zó a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
meg bí zá sá ból és irá nyí tá sa sze rint jár el. In do kolt eset ben
a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a fen ti ek tõl el té rõ en is 
meg ál la pod hat nak.

(8) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
ké ré sé re a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sát ha la dék ta la nul fel
kell füg gesz te ni.

(9) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél a fe dett nyo mo zó te vé -
keny sé gé hez sze mé lyi, szer ve zé si és tech ni kai tá mo ga tást
nyújt hat. A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve
min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz a meg ke re sõ Szer -
zõ dõ Fél fe dett nyo mo zó já nak biz ton sá ga ér de ké ben.

(10) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak be fe je zé sét
köve tõen az al kal ma zás ered mé nyé rõl a meg ke re sett Szer -
zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vét ha la dék ta la nul, írás ban tá jé -
koz tat ni kell.

(11) A fe dett nyo mo zó cse lek mé nyé re a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai az irány adó ak, fel té ve,
hogy az nem el len té tes a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bel sõ
jog sza bá lya i val.

16. cikk

Együttmûködés a Védelmi Programban

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i ken ke resz tül
 kérelmezhetik a bün te tõ el já rás so rán vé dett ta núk nak, sér -
tet tek nek és ter hel tek nek, valamint rá juk te kin tet tel más
sze mé lyek nek (a továb biak ban: vé dett sze mé lyek) a má sik 
Szer zõ dõ Fél te rü le té re tör té nõ át köl töz te té sét, és ezt
köve tõen vé de lem ben ré sze sí té sét. Ezen in téz ke dé sek
a Szer zõ dõ Fe lek te rü le tén foly ta tott bün te tõ el já rást nem
aka dá lyoz hat ják. A vé dett sze mély csak a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél nek a ta nú vé de lem re vo nat ko zó bel sõ jog sza -
bá lya i ban meg ha tá ro zott vé del mi for má i ban ré sze sít he tõ.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ meg ke re sés nek a je len
Egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) a ti tok tar tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó igényt;
b) a vé dett sze mély nek a bün te tõ el já rás ban be töl tött

sze re pét;
c) a fenn ál ló fe nye ge tett ség re, valamint annak sú lyos -

sá gá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat;
d) a vé dett sze mély nek a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél

 területére tör té nõ el he lye zé sé nek okát;
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e) a vé de lem ja va solt for má ját, mér té két;
f) a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén való el he lye zés

szük sé ges idõ tar ta mát, és en nek meg hosszab bí tá sá nak le -
he tõ sé gét.

(3) A meg ke re sés el fo ga dá sát köve tõen a Szer zõ dõ
 Felek ille té kes szer vei írás ban meg ál la pod nak a vé de lem
rész le te i rõl és a kap cso lat tar tás mód já ról. En nek ke re té ben 
mér le ge lik a vé dett sze mély tar tóz ko dá si he lyé re vonat -
kozó ja vas la tot, amely meg álla po dás mel lék le tét ké pe zik
a vé de lem el lá tá sá hoz szük sé ges ira tok.

(4) A vé dett sze mé lyek át szál lí tá sá val, egész ség ügyi
biz to sí tá sá val, tár sa da lom biz to sí tá sá val kap cso la tos költ -
sé ge ket a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél fe de zi. A meg ke re sett
Szer zõ dõ Fe let ter he lik a vé dett sze mé lyek vé del mét
 ellátó, a vé del mi szol gá lat mun ka tár sai mun ka bé ré nek
költ sé gei.

(5) Ha a vé de lem már nem biz to sít ha tó, ar ról a meg ke re -
sõ Szer zõ dõ Fél il le té kes szer vét ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ni kell.

(6) A vé dett sze mély kö te les a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél bel sõ jog sza bá lya it be tar ta ni. Ha a vé dett sze mély
meg sér ti a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lya it,
vagy nem tart ja be a szá má ra meg ál la pí tott, a vé del mi
prog ram ban meg ha tá ro zott ma ga tar tá si sza bá lyo kat, er rõl
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ille té kes szer vét ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ni kell.

(7) A vé dett sze mély nek a vé de lem ér de ke it vagy a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes szer vé nek a vé de lem
el lá tá sá ra ki je lölt mun ka tár sa it in do ko lat la nul és sú lyo san
ve szé lyez te tõ cse lek mé nye ese tén a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél illeté kes szer ve ha la dék ta la nul kez de mé nye zi a vé dett
sze mély vissza köl töz te té sét, me lyet a meg ke re sõ Szer zõ -
dõ Fél ille té kes szer ve kö te les tel je sí te ni.

(8) A je len cikk al kal ma zá sá ban ille té kes szer vek:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Rend õri Tes tü let El nök sé ge.

17. cikk

Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti bûn ül dö zõ szer vei bel sõ
jog sza bá lya ik alap ján, ese ti meg ál la po dás sal kö zös bûn -
fel de rí tõ-cso por tot hoz hat nak lét re a leg alább egy évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek
fel de rí té se ér de ké ben, kü lö nö sen, ha az Euró pai Unió több 
tag ál la má nak te rü le té re ki ter je dõ bûn cse lek mény fel de rí -
té se kü lö nö sen bo nyo lult, vagy ha a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül -
dö zõ szer vei fel de rí tõ mun ká já nak össze han go lá sá ra van
szük ség.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ har minc (30) na pon be lül dip lo má ci ai úton köl -
csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást az (1) be kez dés ben sze -
rep lõ köz pon ti bûn ül dö zõ szer ve ik rõl.

(3) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ra vo nat ko zó, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál la po dás nak tar tal -
maz nia kell:

a) a bûn cse lek mény le írá sát, amely nek fel de rí té sé re
a bûn fel de rí tõ-cso port lét re jött;

b) a mû kö dé si te rü le tét, a mû kö dé sé nek fel té te le it, idõ -
tar ta mát és meg hosszab bí tá sá nak fel té te le it;

c) össze té te lét és ve ze tõ jé nek meg ha tá ro zá sát;
d) ki he lye zett tag ja i nak kö te le zett sé ge it és jogosult -

ságait;
e) a ki he lye zett ta gok bün te tõ jo gi, valamint a mû kö dé si 

kö ré ben oko zott ká ro kért való fe le lõs sé gük sza bá lya i ról
 szóló tá jé koz ta tást;

f) a szer ve zé si in téz ke dé se ket és a mû kö dés költ sé gei
vi se lé sé nek sza bá lya it.

(4) Ha a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn fel de rí tõ-cso port -
ba ki he lye zett tag já nak a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port meg -
ha tá ro zott el já rá sá ban való rész vé te lé hez a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél bel sõ joga sze rin ti en ge dé lye szük sé ges,
a rész vé tel re csak az en ge dély be szer zé sét köve tõen ke rül -
het sor.

(5) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve le he -
tõ sé gei sze rint biz to sít ja a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port mû -
kö dé sé hez szük sé ges fel té te le ket.

(6) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél kö zös bûn fel de rí tõ-cso -
port ba ki he lye zett tag ja a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén ön ál ló in téz ke dés vég re haj tá sá ra nem jo go sult.

(7) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ba ki he lye zett tag ja a bir to ká -
ban lévõ, nem mi nõ sí tett ada to kat ugyan azon ese tek ben és
ugyan olyan fel té te lek kel ad hat ja át a meg ke re sett Szer zõ -
dõ Fél kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ban részt ve võ tag ja i nak,
mint ahogy azo kat a sa ját bûn ül dö zõ szer ve i nek át ad hat ná.

(8) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ren del ke zé sé re bo csá -
tott ada tok ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra hasz nál ha tók fel:

a) azon bûn cse lek mény fel de rí té sé re, amely re a kö zös
bûn fel de rí tõ-cso port lét re jött;

b) az ada tot át adó Szer zõ dõ Fél elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -
val más bûn cse lek mény fel de rí té sé re;

c) a köz biz ton sá got köz vet le nül és sú lyo san ve szé lyez -
te tõ bûn cse lek mény meg elõ zé se cél já ból, és a b) pont
 sérelme nél kül, amennyi ben en nek alap ján bün te tõ el já rás
in dul.

(9) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél kö zös bûnfelderítõ-
 csoportba ki he lye zett tag ja mû kö dé se so rán sa ját ál la má -
nak bûn ül dö zõ szer vé vel együtt mû kö dõ sze mélyt ve het
igény be.

(10) A Szer zõ dõ Fe lek vál lal ják, hogy a (9) be kez dés -
ben meg je lölt együtt mû kö dõ sze mélyt, illetve az ál ta la
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szol gál ta tott ada tot leg alább olyan vé de lem ben ré sze sí tik,
mint ami lyet ál la muk bel sõ jog sza bá lya elõ ír a bûn ül dö zõ
szer ve ik kel együtt mû kö dõ sze mé lyek, illetve az ál ta luk
szol gál ta tott ada tok vé del me ese té ben.

18. cikk

Titkos információgyûjtés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a bûn fel de rí tés
so rán meg ke re sés re és ál la muk bel sõ jog sza bá lyai alap ján
tit kos in for má ció gyûj tést foly tat hat nak, amely nek ered -
mé nyé rõl köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ke re sés nek
a je len Egyez mény 4. cik ke (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ada to kon túl tar tal maz nia kell:

a) az esz köz vagy mód szer meg ne ve zé sét;
b) a tit kos in for má ció gyûj tés idõ tar ta mát;
c) a rög zí ten dõ és át adan dó ada tok kö rét;
d) az ada tok át adá sá nak mód ját;
e) a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén foly ta tott tit kos in for -

má ció gyûj tés hez nyúj tan dó se gít ség mód ját;
f) annak iga zo lá sát, hogy a tit kos in for má ció gyûj tést

a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ál la má ban fo lya mat ban lévõ
bûn ügy fel de rí té sé hez kap cso ló dó an sza bály sze rû en en ge -
dé lyez ték.

(3) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve
a meg ke re sés tel je sí té sét bel sõ jog sza bá lyai alap ján,
 továbbá, ha a meg ke re sés tel je sí té sé hez igaz ság ügyi ha tó -
ság en ge dé lye szük sé ges, en nek be szer zé sét köve tõen
 kezdi meg.

19. cikk

Közös határmenti járõrszolgálat

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a köz rend
 védelme, a bûn cse lek mé nyek el le ni fel lé pés cél já ból a kö -
zös ál lam ha tár tól szá mí tott tíz (10) ki lo mé te res tá vol sá gig
kö zös jár õr szol gá la tot tel je sít het nek a ha tár men ti tér ség -
ben. A ha tár men ti tér ség hez tar to zó nak kell te kin te ni a tíz
ki lo mé te ren be lül ta lál ha tó te le pü lést annak köz igaz ga tá si
ha tá rá ig ab ban az eset ben is, ha az meg ha lad ja ezt a tá vol -
sá got.

(2) A kö zös jár õr szol gá lat a je len Egyez mény 2. cik ké -
nek (1) és (2) be kez dé sé vel össz hang ban, ki ter jed to váb bá
a kö zös ál lam ha tár fel ügye le té re is.

(3) A kö zös jár õr szol gá lat ban a má sik Szer zõ dõ Fél
bûn ül dö zõ szer vé nek tag jai is jo go sul tak a sze mé lyek sze -
mély azo nos sá gát meg ál la pí ta ni, és õket – amennyi ben ki
akar ják ma gu kat von ni az ellen õr zés alól – fel tar tóz tat ni,
azon Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai alap ján, amely nek
te rü le tén a kö zös jár õr szol gá la tot tel je sí tik.

(4) Egyéb in téz ke dé sek re, valamint a kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sá ra – a je len Egyez mény 24. cik ké nek
(3) be kez dé sé re fi gye lem mel – el sõd le ge sen azon Szer zõ -
dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek tag jai jo go sul tak, amely nek
ál lam te rü le tén a kö zös jár õr szol gá la tot tel je sí tik.

(5) A je len cikk al kal ma zá sá ban ille té kes bûn ül dö zõ
szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,
– Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga,
– Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga;
b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Rend õri Tes tü let El nök sé ge,
– a Szlo vák Köz tár sa ság Vám igaz ga tó sá ga.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek fel ha tal maz zák az ille té kes
 minisztereiket, hogy a kö zös ha tár men ti jár õr szol gá lat tal
kap cso lat ban Vég re haj tá si Jegy zõ könyv ben ál la pod ja nak
meg. En nek ke re té ben kü lö nö sen az aláb bi te rü le te ket sza -
bá lyoz hat ják:

a) a kö zös jár õr szol gá lat tel je sí té sé nek he lyét, ide jét;
b) a kö zös jár õr szol gá lat ve ze té sé nek rend jét;
c) a je len tés té te li kö te le zett ség rend jét;
d) a kap cso lat tar tás mód ját és tech ni kai fel té te le it;
e) szol gá la ti jár mû vek kö zös hasz ná la tát;
f) a kö zös jár õr szol gá lat so rán fel me rült költ sé gek vi se -

lé sé nek sza bá lya it.

20. cikk

Együttmûködés a közös kapcsolattartási
szolgálati helyeken

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a két ál lam kö zös ál lam ha tá rá nak
kö ze lé ben, a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti in for má ció cse re
és együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben kö zös kap -
cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ket lé te sít het nek, illetve a már
mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek fel ada tai
a je len cikk ben meg ha tá ro zott fel ada tok kal ki bõ vít he tõk.

(2) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken a Szer -
zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek tag jai sa ját ha tás kö rük -
ben, kö zös he lyen tel je sí tik szol gá la tu kat. En nek so rán
köz re mû köd nek a je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott
köz vet len in for má ció cse ré ben, valamint tá mo gat ják a je -
len Egyez mény sze rin ti együtt mû kö dés össze han go lá sát.

(3) Az együtt mû kö dés ki ter jed het a Szer zõ dõ Fe lek
 között lét re jött ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján
a sze mé lyek át adá sá nak és vissza fo ga dá sá nak elõ ké szí té -
sé re és az ab ban való köz re mû kö dés re is.

(4) A bûn ül dö zõ szer vek kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ tag jai a (2) és (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl nem jo go sul tak in téz ke dés -
re, és nem ze ti ha tó sá ga ik irá nyí tá si és fe gyel mi jog kö re alá 
tar toz nak.
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(5) A Szer zõ dõ Fe lek fel ha tal maz zák kor má nya i kat,
hogy a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek lé te sí té sé -
nek he lyét, fel té te le it, az együtt mû kö dés mód ját és a költ -
ség vi se lés sza bá lya it kü lön nem zet kö zi szer zõ dés ben sza -
bá lyoz zák.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod hat nak ab ban, hogy
a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely mun ká já ban har -
ma dik ál lam bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja is részt ve het.

21. cikk

A je len Egyez mény al kal ma zá sá ban a 19–20. cikk te -
kin te té ben meg ke re sett Szer zõ dõ Fél nek kell te kin te ni azt
a Szer zõ dõ Fe let, amely nek te rü le tén a bûn ül dö zõ szerv
tag ja a je len Egyez mény vég re haj tá sá ból ere dõ szol gá la ti
fel ada ta it vég zi.

22. cikk

Összekötõ tisztviselõ

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél a má sik Szer zõ dõ Fél köz -
pon ti bûn ül dö zõ szer vé nek hoz zá já ru lá sá val ha tá ro zott
idõ tar tam ra össze kö tõ tiszt vi se lõt küld het annak rend õri
vagy más bûn ül dö zõ szer ve i hez.

(2) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ ki kül dé sé nek cél ja a Szer -
zõ dõ Fe lek kö zöt ti, a je len Egyez mény alap ján megvaló -
suló együtt mû kö dés meg gyor sí tá sa, valamint a fo lya ma tos 
se gít ség nyúj tás biz to sí tá sa:

a) a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sét és vissza szo rí tá sát
szol gá ló in for má ció cse ré ben;

b) a bûn ügyi tár gyú meg ke re sé sek tel je sí té sé ben;

c) az Euró pai Unió kül sõ ha tá ra i nak vé del mé vel és
a vissza fo ga dá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá val kap cso la tos
együtt mû kö dés ben;

d) a köz ren det fe nye ge tõ ve szé lyek el há rí tá sá val meg -
bí zott ha tó sá gok fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges in for má -
ci ók át adá sá val.

(3) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ a bûn ül dö zõ szer ve ket
 támogató, ta nács adó sze re pet tölt be, bûn meg elõ zé si és
bûn ül dö zé si in téz ke dé sek ön ál ló el vég zé sé re nem jo go -
sult.

(4) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ fel ada ta it az õt kül dõ Szer -
zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve uta sí tá sai és az õt fo ga dó Szer -
zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé vel kö tött meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rint lát ja el. Az össze kö tõ tiszt vi se lõ te vé -
keny sé gé rõl rend sze res idõ kö zön ként tá jé koz tat ja az õt
 fogadó Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap cso lat tar tó szer vét.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz te rei meg ál la pod -
hat nak ab ban, hogy az egyik Szer zõ dõ Fél har ma dik
 államban te vé keny ke dõ össze kö tõ tiszt vi se lõ je – a je len

Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben – el jár a má sik Szer -
zõ dõ Fél ér de ke i ben is ezen har ma dik ál lam ban.

(6) Az össze kö tõ tiszt vi se lõ mû kö dé sé nek rész le tes fel -
té te le i rõl a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes mi nisz te rei meg ál la -
pod nak.

IV. Fejezet

JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL
TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS SORÁN

23. cikk

A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás szabályai

(1) Ha a je len Egyez mény más ként nem ren del ke zik,
a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer ve i nek tag jai a je len
Egyez mény bõl szár ma zó fel ada ta ik vég re haj tá sa ér de ké -
ben a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re ér vé nyes, fény kép pel
el lá tott szol gá la ti iga zol vánnyal lép het nek, és ott – kü lön
en ge dély nél kül – a szol gá la ti fel adat el lá tá sá nak ide jé ig
tar tóz kod hat nak és ki utaz hat nak.

(2) A je len Egyez mény 15. cik ké ben meg ha tá ro zott
 fedett nyo mo zó kü lön en ge dély nél kül, fe dõ ok irat tal lép -
het a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le té re, és ott a szük sé -
ges fe dõ ok ira tok kal, a szol gá la ti fel adat el lá tá sa ide jé ig,
de leg fel jebb a je len Egyez mény 15. cik ke (6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ide ig tar tóz kod hat és ki utaz hat. A fe dõ -
ira tok min ta pél dá nya it a Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti kap cso -
lat tar tó szer vei köl csö nö sen meg kül dik egy más nak.

24. cikk

Az egyenruha viselésének, a kényszerítõ eszközök,
a szolgálati fegyverek használatának
és az elkövetõ elfogásának szabályai

(1) A je len Egyez mény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban,
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén jo go sult:

a) egyen ru hát vi sel ni;
b) az ál ta la bûn cse lek mény el kö ve té se so rán tet ten ért

vagy szö kést meg kí sér lõ el kö ve tõt el fog ni és vissza tar ta ni, 
de ha la dék ta la nul kö te les õt a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
te rü le ti leg ille té kes bûn ül dö zõ szer vé nek át ad ni.

(2) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
tag ja a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén a je len Egyez -
mény bõl szár ma zó fel ada tai tel je sí té se, to váb bá a szol gá -
la ti he lyé re tör té nõ oda- és vissza uta zás so rán ma gá val
 viheti a szük sé ges szol gá la ti fel sze re lést, és vi sel he ti szol -
gá la ti fegy ve rét (so ro zat lö vés re nem al kal mas marok -
lõfegyver). A szol gá la ti fegy vert azon ban csak jo gos vé de -
le mi hely zet ben, illetve vég szük ség ben hasz nál hat ja.
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(3) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
tag ja a je len Egyez mény bõl szár ma zó fel ada tai so rán
a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén, ezen ál lam bel sõ
jog sza bá lya i nak meg fele lõen, az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyé nek meg fele lõen a kö vet ke zõ kény sze rí tõ esz kö zö ket
al kal maz hat ja: tes ti kény szer, bi lincs, ve gyi vagy elekt ro -
mos sok ko ló esz köz, rend õrbot, illetve szol gá la ti ku tya.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják, hogy a te rü le tü kön
 eljáró, a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja
a je len cikk ben meg ha tá ro zott kény sze rí tõ esz kö zök al kal -
ma zá sá nak fel té te le i rõl ki ok ta tás ban ré sze sül jön.

25. cikk

Szolgálati viszonyok és a bûnüldözõ szervek tagjainak
védelme

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve tag já -
nak szol gá la ti jog vi szo nyá ra, egyéb mun ka vi szo nyá ra és
fe gyel mi fe le lõs sé gé re sa ját ál la má nak jog sza bá lyai vo -
nat koz nak.

(2) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél a te rü le tén szol gá la tot
tel je sí tõ, a má sik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer ve tag já nak
a je len Egyez mény ben fog lalt fel ada tai vég re haj tá sa so rán
ugyan olyan vé del met és se gít sé get nyújt, mint a sa ját bûn -
ül dö zõ szer ve tag já nak.

26. cikk

Büntetõjogi felelõsség

A bûn ül dö zõ szer vek tag jai, akik a je len Egyez mény
alap ján a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vég zik te vé keny sé -
gü ket, az ál ta luk vagy sé rel mük re el kö ve tett bûn cse lek mé -
nyek te kin te té ben azo nos el bí rá lás alá es nek azon Szer -
zõdõ Fél bûn ül dö zõ szer ve i nek tag ja i val, amely nek te rü le -
tén te vé keny sé gü ket vég zik.

27. cikk

Kártérítési felelõsség

(1) Ami kor az egyik Szer zõ dõ Fél bûn ül dö zõ szer vé nek
tag ja a je len Egyez mény ren del ke zé se i nek meg fele lõen
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tel je sí ti fel ada tát, az ál ta la
az el já rá sa so rán oko zott ká ro kért az õt kül dõ Szer zõ dõ Fél 
azon Szer zõ dõ Fél joga sze rint fe le l, ahol a kár oko zás tör -
tént.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely nek te rü le tén az (1) be kez -
dés ben em lí tett kár be kö vet ke zett, a kárt ugyan olyan fel té -
te lek mel lett té rí ti meg, mint ha azt a sa ját bûn ül dö zõ szer -
vé nek tag ja okoz ta vol na.

(3) Az a Szer zõ dõ Fél, amely bûn ül dö zõ szer vé nek tag ja 
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén har ma dik sze mély nek kárt
oko zott, tel jes mér ték ben meg té rí ti ez utób bi Szer zõ dõ
Fél nek az ál ta la a ká ro sult nak vagy a ká ro sult sze mély
 jogán a kár té rí tés re jo go sult más sze mé lyek nek ki fi ze tett
kár té rí tés össze gét.

(4) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben – har ma -
dik sze mé lyek kel szem ben fenn ál ló jo gai gya kor lá sá nak
sé rel me nél kül és a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés
 kivételével – a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le mon da nak
az olyan ká rok meg té rí té sé nek igé nyé rõl, ame lye ket a má -
sik Szer zõ dõ Fél tõl szen ved tek el, ki vé ve, ha a kárt szán -
dé ko san vagy sú lyos gon dat lan ság gal okoz ták.

V. Fejezet

ADATVÉDELEM

28. cikk

Az átadható személyes adatok köre

A je len Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben a Szer zõ dõ
Fe lek a kö vet ke zõ sze mé lyes ada to kat ad hat ják át egy más -
nak:

a) a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben részt ve võ
 személyek és ezen sze mé lyek nek a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé vel össze füg gõ kap cso la ta ik sze mé lyes azo no sí tó
ada ta it: csa lá di név, ko ráb bi csa lá di név, utó név, egyéb
név (ál-, gúny-, ra gad vány név), nem, szü le té si idõ és hely,
la kó hely, je len le gi vagy eset le ges ko ráb bi ál lam pol gár ság;

b) az a) pont ban sze rep lõ sze mé lyek sze mély azo nos sá -
gát iga zo ló ok mány, út le vél vagy más úti ok mány ada ta it
(szá ma, ki ál lí tá sá nak idõ pont ja, a ki ál lí tó ha tó ság meg ne -
ve zé se, a ki ál lí tás he lye, az ér vé nyes ség ide je, a te rü le ti
 érvényessége);

c) a bûn cse lek mény el kö ve té sé ben részt vevõ sze mé -
lyek ujj- és te nyér nyo ma tá ra, DNS pro fil já ra, illetve min -
tá já ra, sze mély le írá sá ra, fény ké pé re vo nat ko zó ada to kat;

d) a je len Egyez mény 7. cik ké nek (3) be kez dé se sze rin -
ti in for má ci ók ban sze rep lõ sze mé lyes ada to kat;

e) valamint mind azon sze mé lyes ada to kat, ame lye ket
az együtt mû kö dõ Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény alap -
ján gyûj te nek és ad nak át egy más nak.

29. cikk

Az adatkezelés szabályai

A je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott együtt mû kö dés
ke re té ben a Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei – az Euró pa 
Ta nács ke re té ben lét re jött, az egyé nek vé del mé rõl a sze -
mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán, Stras bo urg ban,
1981. ja nu ár 28. nap ján kelt Egyez mény ben, valamint
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a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán, Stras bo urg -
ban, 1981. ja nu ár 28. nap ján kelt Egyez mény nek a fel -
ügye lõ ha tó sá gok ról és a sze mé lyes ada tok or szág ha tá ro -
kat át lé põ áram lá sá ról  szóló, Stras bo urg ban, 2001. no vem -
ber 8-án kelt Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – az adat ke ze lés re vo nat ko zó aláb bi ren -
del ke zé sek sze rint jár nak el:

a) a meg ke re sés ben meg kell je löl ni az át adan dó ada tok 
kö rét és fel hasz ná lá suk cél ját;

b) az ada to kat át ve võ Szer zõ dõ Fél (a továb biak ban:
 átvevõ Fél) csak a je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott
 célokra és az ada to kat át adó Szer zõ dõ Fél (a továb biak -
ban: át adó Fél) ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek kel ke zel he ti
a sze mé lyes ada to kat. Az át adó Fél ké ré sé re az át ve võ Fél
tá jé koz ta tást nyújt az át adott sze mé lyes ada tok fel hasz ná -
lá sá ról;

c) az ada tok át adá sa elõtt az át adó Fél nek, mi u tán meg -
ál la pí tot ta, hogy az ada tok át adá sa szük sé ges a meg je lölt
cél ra és ará nyos az zal, valamint össz hang ban áll bel sõ jog -
sza bá lya i val, meg kell gyõ zõd nie az át adan dó ada tok he -
lyes sé gé rõl;

d) az ada tok át adá sa kor az át adó Fél nek fel kell tün tet -
nie az ada tok tör lé si és meg sem mi sí té si ha tár ide jét a ha tá -
lyos bel sõ jog sza bá lyok nak megfele lõen. Ha az át adó Fél
az át ve võ Fél lel spe ci á lis meg õr zé si ha tár idõt kö zöl, úgy
az át ve võ Fél kö te les azt be tar ta ni;

e) a sze mé lyes ada tok ki zá ró lag a je len Egyez mény
1. cik ké ben meg je lölt bûn ül dö zõ szer vek nek ad ha tók át.
Más szer vek nek az ada tok az át adó Fél elõ ze tes írás be li
hoz zá já ru lá sá val to váb bít ha tók a c) pont ban sze rep lõ fel -
té te lek vizs gá la ta alap ján;

f) a je len Egyez mény alap ján át adott és át vett ada tok ról 
az adat ke ze lõ szer vek nek nyil ván tar tást kell ve zet ni ük,
amely leg alább az adat szol gál ta tás cél ját, tar tal mát, az
 átvevõ szer vet és az át adás idõ pont ját tar tal maz za;

g) az on-li ne adat szol gál ta tást au to ma ti ku san kell nyil -
ván tar ta ni;

h) a nyil ván tar tá sok leg alább öt évig me gõ ri zen dõk, az
át adott kü lön le ges ada tok ra vo nat ko zó nyil ván tar tás az
ezen ada tok ra vo nat ko zó bel sõ jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott ide ig õri zen dõ meg;

i) a nyil ván tar tás ada tai ki zá ró lag az adat vé de lem re
 vonatkozó sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé re hasz nál -
ha tók fel.

30. cikk

Az érintett személy tájékoztatása

Az át ve võ Fél nek kon zul tál nia kell az át adó Fél lel ar ról, 
hogy tá jé koz tat hat ja-e az érin tett sze mélyt a nyil ván tar tá -
sá ban sze rep lõ sze mé lyes ada ta i ról és fel hasz ná lá suk cél -
já ról. Az át ve võ Fél nek az át adó Fél erre vo nat ko zó ál lás -
fog la lá sa sze rint kell el jár nia.

31. cikk

Adatkezelés a másik Szerzõdõ Fél területén folytatott
eljárás során

(1) A je len Egyez mény vég re haj tá sa ke re té ben, a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén foly ta tott el já rás so rán meg szer zett
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé nek el len õr zé se azon Szer zõ dõ
Fél ille té kes ha tó sá ga i nak a fel ada ta, amely nek ré szé re
ezen sze mé lyes ada to kat meg sze rez ték. Az adat ke ze lés
ezen Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza bá lyai sze rint tör té nik.
 Ennek so rán be kell tar ta ni a sze mé lyes ada tot át adó ha tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott adat ke ze lés re vo nat ko zó elõ -
írásokat.

(2) A bûn ül dö zõ szer vek azon tag ja i nak, akik a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén tel je sí tik fel ada tu kat, nem biz to sít -
ha tó köz vet len hoz zá fé rés az ezen Szer zõ dõ Fél gépi fel -
dol go zá sú sze mé lyes ada ta i hoz.

32. cikk

Minõsített adatok átadása

A je len Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben a Szer zõ dõ
Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a mi nõ sí tett ada to kat tar tal ma zó
meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat, valamint az
együtt mû kö dé sük so rán ke let ke zett mi nõ sí tett ada to kat
tar tal ma zó in for má ci ó kat – a je len Egyez mény 3. cik ké nek 
(2) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ri sza bá lyok ra fi gye lem -
mel – köz vet le nül kül dik meg egy más nak, illetve cse ré -
lik ki.

33. cikk

Minõsített adatok védelme

(1) A Szer zõ dõ Fe lek bûn ül dö zõ szer vei a je len Egyez -
mény vég re haj tá sa so rán az át vett mi nõ sí tett ada tok vé del -
mé re az aláb bi ren del ke zé se ket al kal maz zák:

a) a mi nõ sí tett ada tot át adó Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza -
bá lyai sze rint mi nõ sí tett ada to kat ezen ada to kat át ve võ
Szer zõ dõ Fél nek ugyan olyan vé de lem ben kell ré sze sí te nie 
és ke zel nie, mint ami lyen ben a je len Egyez mény mel lék le -
tét ké pe zõ meg fe lel te té si táb lá zat alap ján a sa ját bel sõ jog -
sza bá lyai sze rin ti mi nõ sí té si je lö lés sel el lá tott ada ta it
 részesíti, illetve ke ze li. Ez a mel lék let a je len Egyez mény
szer ves ré szét ké pe zi;

b) a mi nõ sí tett ada tot át adó Szer zõ dõ Fél nek meg kell
je löl nie az át adott mi nõ sí tett adat ér vé nyes sé gi ide jét;

c) a mi nõ sí tett ada tot át adó Szer zõ dõ Fél ha la dék ta la -
nul, írás ban tá jé koz tat ja a mi nõ sí tett ada tot át ve võ Szer zõ -
dõ Fe let az ada tok kal kap cso la tos vál to zá sok ról, illetve
a mi nõ sí tett ada tok je lö lé sé nek, ér vé nyes sé gi ide jé nek mó -
do sí tá sá ról, a mi nõ sí tés meg szün te té sé rõl. A mi nõ sí tett
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ada tot át ve võ Szer zõ dõ Fél en nek az ér te sí tés nek meg fele -
lõen mó do sít ja a mi nõ sí té si je lö lést, az ér vé nyes sé gi idõt,
illetve meg szün te ti a mi nõ sí tett adat ként tör té nõ ke ze lést;

d) az át adott mi nõ sí tett ada to kat csak olyan cél ra le het
fel hasz nál ni, ami lyen cél ból azo kat át ad ták, és azo kat csak 
azon sze mé lyek szá má ra sza bad hoz zá fér he tõ vé ten ni,
akik a bel sõ jog sza bá lyok elõ írásai sze rint erre jo go sul tak;

e) az át adott mi nõ sí tett ada to kat a je len Egyez mény ben
fel so rolt szer ve ken kí vü li szer vek nek csak a mi nõ sí tett
ada tot át adó Szer zõ dõ Fél írás ban adott hoz zá já ru lá sa
alap ján le het to vább ad ni;

f) az át adott mi nõ sí tett ada tok vé del mét szol gá ló jog -
sza bá lyok nak a mi nõ sí tett ada tot át ve võ Szer zõ dõ Fél nél
tör tént bár mi lyen meg sér té sé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat -
ni kell a mi nõ sí tett ada tot át adó Szer zõ dõ Fe let. A tá jé koz -
ta tás nak ki kell tér nie a jog sza bá lyok meg sér té sé nek kö -
rül mé nye i re és ezek kö vet kez mé nye i re, valamint a kö vet -
kez mé nyek mér sék lé sé re, és az elõ írások jö võ be ni meg -
sér té sé nek meg elõ zé se ér de ké ben ho zott in téz ke dé sek re;

g) a je len Egyez mény ér tel mé ben át adott mi nõ sí tett
ada tok har ma dik or szág ré szé re tör té nõ to vább adá sa csak
a mi nõ sí tett ada tot át adó Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gá -
nak írás be li hoz zá já ru lá sa ese tén meg en ge dett;

h) a je len Egyez mény 17. cik ke alap ján lét re ho zott
 közös bûn fel de rí tõ-cso port mun ká já hoz szük sé ges mi nõ -
sí tett ada tok nak a má sik Szer zõ dõ Fél ki he lye zett tag ja ré -
szé re tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lét azon mi nõ sí tett ada tok 
ese té ben, ame lye ket a je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott 
együtt mû kö dés ben részt vevõ bûn ül dö zõ szer vek mi nõ sí -
tet tek, a kö zös bûn fel de rí tõ-cso por tot lét re ho zó szerv ve -
ze tõ je en ge dé lye zi. Az együtt mû kö dés ben részt nem vevõ
szer vek ál tal mi nõ sí tett ada tok át adá sá hoz be kell sze rez ni
a mi nõ sí tõ hoz zá já ru lá sát.

(2) A je len Egyez mény alap ján át adott mi nõ sí tett ada tok 
vé del mé nek fel ügye le té re ki je lölt szer vek rõl a Szer zõ dõ
Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást a je len
Egyez mény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc (30) na pon
be lül.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk

Vegyes Bizottság

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény ben sza bá lyo -
zott együtt mû kö dés elõ se gí té sé re és ér té ke lé sé re Ve gyes
Bi zott sá got hoz nak lét re. A Ve gyes Bi zott ság össze té te lé -
rõl dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást.

(2) A Ve gyes Bi zott ság szük ség sze rin ti gya ko ri ság gal,
a Ma gyar Köz tár sa ság ban és a Szlo vák Köz tár sa ság ban
fel vált va tart ja ülé se it.

(3) A Ve gyes Bi zott ság a je len Egyez mény al kal ma zá -
sá val össze füg gõ kér dé sek meg ol dá sá ra és az együtt mû kö -

dés to vább fej lesz té sé re a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes kor -
mány za ti szer ve i nek ja vas la to kat te het.

35. cikk

Költségviselés szabályai

A je len Egyez mény vég re haj tá sa so rán – a Szer zõ dõ
 Felek köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i nek el té rõ meg ál la -
po dá sa, vagy a je len Egyez mény ben fog lalt el té rõ ren del -
ke zés hi á nyá ban – mind két Szer zõ dõ Fél maga vi se li a sa -
ját bûn ül dö zõ szer vei el já rá sa so rán fel me rü lõ költ sé ge ket.

36. cikk

Más nemzetközi szerzõdésekhez való viszony

A je len Egyez mény ren del ke zé sei nem érin tik a Szer zõ -
dõ Fe lek egyéb két- vagy több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé -
se i ben sze rep lõ kö te le zett ség vál la lá sa it.

37. cikk

A viták rendezése

(1) A je len Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá -
sá val eset leg fel me rü lõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek a je len
Egyez mény 34. cik ke alap ján fel ál lí tott Ve gyes Bi zott ság
ke re té ben, tár gya lá sok út ján ren de zik.

(2) Amennyi ben a vi ta tott kér dés ben a Ve gyes Bi zott -
ság nem tud dön te ni, a vi tát dip lo má ci ai úton ren de zik.

38. cikk

Az Egyezmény hatálybalépése és egyéb rendelkezések

(1) A je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni. A meg erõ sí -
tés rõl  szóló ok má nyo kat a Szer zõ dõ Fe lek Bu da pes ten
cse ré lik ki. A je len Egyez mény – a 13. cikk ki vé te lé vel –
a meg erõ sí tés rõl  szóló ok ira tok ki cse ré lé sét kö ve tõ hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) A je len Egyez mény 13. cik ke az Euró pai Unió Ta ná -
csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len õr zés fo ko za tos
meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én kelt Schen ge ni Meg -
álla po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen gen ben, 1990. jú -
nius 19-én kelt Egyez mény nek (a továb biak ban: Schen -
geni Vég re haj tá si Egyez mény) és az azon ala pu ló, illetve
az zal egyéb mó don össze füg gõ jogi ak tu sok nak mind két
Szer zõ dõ Fél ál ta li tel jes körû al kal ma zá sát jó vá ha gyó ha -
tá ro za ta i nak ha tály ba lé pé sé nek nap ján lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ -
dõ en a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lés a Szer zõ dõ Fe lek bel -
sõ jog sza bá lyai alap ján leg alább egy évig ter je dõ sza bad -
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ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek gya nú ja ese -
tén al kal ma zan dó.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ -
dõ en a je len Egyez mény nek

– a Szer zõ dõ Fe lek kö zös ál lam ha tá rá nak a határát -
kelõhelyeken kí vü li és a nyit va tar tá si idõn túli – a ha tá ron
át nyú ló meg fi gye lés ke re té ben tör té nõ – át lé pé sé re,

– a kö zös ál lam ha tár fel ügye le té vel össze füg gõ kö zös
jár õr szol gá lat ra,

– a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken tör té nõ
együtt mû kö dés re
vo nat ko zó ren del ke zé sei csak a Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény 2. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
in téz ke dés ese tén al kal ma zan dók.

(5) A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, és azt
bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton, írás ban bár mi -
kor fel mond hat ja, mely így a fel mon dás ról  szóló jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ 6. (ha to dik) hó na pot kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

(6) Mind két Szer zõ dõ Fél a je len Egyez mény al kal ma -
zá sát rész ben vagy egész ben át me ne ti leg fel füg geszt he ti,
amennyi ben az sér ti vagy ve szé lyez te ti szu ve re ni tá sát,
biz ton sá gát, köz rend jét. Az ilyen in téz ke dé sek meg ho za -
ta lá ról vagy vissza vo ná sá ról a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai 
úton, írás ban ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást. A je -
len Egyez mény vég re haj tá sá nak fel füg gesz té se, illetve
 annak vissza vo ná sa az er rõl  szóló ér te sí tés ben meg je lölt
idõ pont tól lép ha tály ba.

(7) A je len Egyez mény nyil ván tar tás ba vé te lé rõl az
Egye sült Nem ze tek fõ tit kár sá gán, az Egye sült Nem ze tek
Alap ok má nyá nak 102. cik ke sze rint, a ma gyar Szer zõ dõ
Fél gon dos ko dik. A ma gyar Szer zõ dõ Fél a nyil ván tar tás -
ba vé tel rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a szlo vák Szer zõ dõ
Fe let.

Ké szült Po zsony ban, 2006. ok tó ber 2. nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, mind két
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)

Melléklet
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között

a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében
és a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott

együttmûködésrõl  szóló Egyezmény
33. cikke (1) bekezdéséhez

A minõsített adatok jelölése és azok megfeleltetése

A Szer zõ dõ Fe lek – a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák
Köz tár sa ság kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé -
sé ben és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban foly ta tott
együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény 33. cik ke (1) be kez -

dé sé nek a) pont já ban fog lal tak ra fi gye lem mel – a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság bel sõ jog sza bá lyai
alap ján meg ál la pít ják, hogy a mi nõ sí tett ada tok aláb bi
 minõsítési je lö lé sei meg fe lel nek egy más nak:

a Ma gyar
Köz tár sa ság ban

a Szlo vák
Köz tár sa ság ban

an gol nyel vû
meg fe le lõ je

„Szi go rú an tit kos!” PRÍSNE TAJNÉ TOP SECRET

„Tit kos!” TAJNÉ SECRET

„Bi zal mas!” DÔVERNÉ CONFIDENTIAL

„Kor lá to zott ter -
jesz té sû!”

VYHRADENÉ RESTRICTED

”

4.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a az Egyez mény 38. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, illetve e tör vény 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben haladék -
talanul köz zé tett egye di ha tá ro za tá ban 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 ren dé sze tért fe le lõs 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 XCII.
tör vény

a prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló

2004. évi CXXII. tör vény módosításáról*

1.  § A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
(a továb biak ban: Péptv.) 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel hez tör -
té nõ hoz zá já ru lás sal egy ide jû leg a köz al kal ma zott ma ga -
sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tá sa, valamint a köz tiszt -
vi se lõ és az ügy ke ze lõ ve ze tõ meg bí zá sa meg szû nik.
A pré mi um évek prog ram ba való be lé pés kor meg kell ál la -
pí ta ni a prog ram ban részt vevõ ezen idõ pon tig ki nem
adott sza bad sá gát.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 6-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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2.  § A Péptv. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó a mun ka vég zés re nem ad hat uta sí tást
nap tá ri éven ként leg fel jebb két olyan idõ tar tam ra vo nat ko -
zó an, me lyek együt tes mér té ke a prog ram ban részt ve võ -
nek a pré mi um évek prog ram ba tör té nõ be lé pé sét köz vet le -
nül meg elõ zõ évi ren des sza bad sá gá nak fe le l meg. Ha a
pré mi um évek prog ram ban tör té nõ rész vé tel év köz ben
kez dõ dik, vagy szû nik meg, a prog ram ban részt vevõ ré -
szé re ezen idõ ará nyos rész e jár. A prog ram ba való be lé pés 
évé ben, illetve szük ség ese tén a kö vet ke zõ nap tá ri évre át -
hú zó dó an ezt az idõ tar ta mot meg kell nö vel ni a 3.  § (2) be -
kez dé se sze rint meg ál la pí tott, ki nem adott sza bad ság nap -
ja i val. A mun kál ta tó leg ké sõbb a prog ram ba tör té nõ be lé -
pé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül, il le tõ leg min den év ja -
nuár 15-ig fel hív ja a prog ram ban részt vevõ fi gyel mét erre
a jo go sult ság ra. A prog ram ban részt vevõ az igény be vé telt 
meg elõ zõ en leg alább ti zen öt nap pal jel zi a mun kál ta tó nak
ezen idõ sza kok kez dõ idõ pont ját és idõ tar ta mát.”

3.  § A Péptv. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A 4.  § (4)–(5) be kez dé se, valamint az 5.  § (4) be kez -
dé se sze rin ti jut ta tás és mun kál ta tói köz ter hei össze gét a
mun kál ta tó szá má ra a köz pon ti költ ség ve tés a (2) be kez dés 
alap ján meg té rí ti, annak for rá sa:]

„b) a 2006–2013. évek re vo nat ko zó an az éves költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott for rás.”

4.  § A Péptv. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény alap ján a pré mi um évek prog ram ba tör té -
nõ be lé pés re, illetve a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo -
mány ba he lye zés re 2005. ja nu ár 1-je és 2008. de cem ber
31-e kö zött ke rül het sor.”

5.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Péptv. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„(2) be kez dés” szö veg rész he lyé be a „(3) be kez dés” szö -
veg rész, b) pont já ban a „(2) be kez dés” szö veg rész he lyé be 
a „(2)–(3) be kez dés” szö veg rész lép,

b) a Péptv. 6/A.  §-ának (1) be kez dé sé bõl a „Péptv.”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti,

c) a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény 2.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „2. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az „1. cik ké nek 
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész lép.

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 XCIII.
tör vény

a légi közlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény módosításáról*

1.  § A légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény a kö vet ke zõ 61/A.  §-sal egé szül ki:

„61/A.  § (1) A Ma gyar Ál lam a 61.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben zárt kö rû en mû kö dõ
rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ egy sze mé lyes gaz da -
sá gi tár sa sá got ala pít.

(2) A tár sa ság
a) neve: Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol -

gá lat Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak -
ban: Tár sa ság);

b) szék he lye: H-1185 Bu da pest, Igló u. 33–35.;
c) ala pí tó ja és egye dü li rész vé nye se: a Ma gyar Ál lam;
d) az ala pí tói és rész vény esi jo gok gya kor ló ja: a köz le -

ke dé sért fe le lõs mi nisz ter.
(3) A Tár sa ság fel ada tai:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság el len õr zött lég te ré ben – ki vé -

ve a ka to nai kör ze te ket – és Bu da pest Fe ri hegy Nem zet kö -
zi Re pü lõ té ren és lég te ré ben a lé gi for gal mi irá nyí tó, a re -
pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol gá lat el lá tá sa; to váb bá a
Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben a lé gi for gal mi na vi gá ci ós, 
táv köz lé si, lég tér el len õr zõ szol gá lat el lá tá sa, és az ezek -
hez szük sé ges be ren de zé sek (ki vé ve a re pü lõ té ri mû sze res
le szál lí tó rend szert) mû kö dé sé nek biz to sí tá sa;

b) a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés ré szé re Bu da pest Fe ri -
hegy Nem zet kö zi Re pü lõ té ren re pü lés be je len tõ és tá jé -
koz ta tó szol gá lat el lá tá sa;

c) a ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján adat szol -
gál ta tás a Ma gyar Hon véd ség erre ki je lölt szer ve ze te ré -
szé re, a lég tér fel ügye let hez szük sé ges azo no sí tás elõ se gí -
té se ér de ké ben;

d) lég tér gaz dál ko dás, köz re mû kö dés a stra té gi ai lég tér -
gaz dál ko dá si fel ada tok ban;

e) a légi for ga lom áram lá sá nak szer ve zé se;
f) légi jár mû el tû né se, vagy kény szer hely zet be ke rü lé se 

ese tén a szük sé ges in téz ke dés – ku ta tás-men tés, valamint
egyéb se gít ség nyúj tás – kez de mé nye zé se;

g) köz pon ti lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat (AIS) el -
lá tá sa, a légi köz le ke dés sel kap cso la tos tá jé koz ta tó anya -
gok ki adá sa;

h) a Ma gyar Köz tár sa ság ban az el len õr zött lég té ren kí -
vül (a re pü lõ té ri kör ze tek ki vé te lé vel) mû kö dõ légi jár mû -
vek ré szé re ta nács adói, re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó szol -
gá lat el lá tá sa;

i) a fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos fej lesz tés;
j) a lé gi for gal mi irá nyí tó és kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó

szak sze mély zet szak mai kép zé se, illetve to vább kép zé se;
k) mû sza ki do ku men tá ci ós és ah hoz kap cso ló dó tá jé -

koz ta tó te vé keny ség el lá tá sa;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 6-i ülés nap ján fo gad ta el.
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l) a ko or di nált és me net rend-egyez te tett re pü lõt ere ken
a rés idõ ki osz tás és me net rend-egyez te tés;

m) a ma gyar lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj jal
össze füg gõ – nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott –
költ ség alap ke ze lé se.

(4) A Tár sa ság fõ te vé keny sé ge: egyéb légi szál lí tást se -
gí tõ te vé keny ség.

(5) A Tár sa ság a fõ te vé keny sé ge el lá tá sát elõ se gí tõ
szol gál ta tó te vé keny sé ge ket is el lát hat.

(6) A (2) be kez dés ben meg je lölt tár sa ság kö zép-eu ró pai 
lé gi for gal mi szol gá la tok re gi o ná lis együtt mû kö dé se ke re -
té ben lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság ban ki sebb sé gi tu laj don -
részt is sze rez het.”

2.  § 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 lam i tu laj do nú ré sze se dés sel mû kö dõ tár sa -
sá go kat tar tal ma zó táb lá zat az aláb bi sor ral egé szül ki:

(Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter)

„Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat Zrt.
100%”

3.  § (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 3. na pon lép ha tály ba.

(2) A tör vény 2.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa ság -
gá való át ala ku lás so rán az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 91/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat nem kell al kal maz ni.

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
222/2006. (XI. 17.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a közös

kapcsolattartási szolgálati helyeken történõ
együttmûködésrõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken
tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló Meg álla po dás (a továb -
biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a közös
kapcsolattartási szolgálati helyeken történõ

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a szer ve -
zett bû nö zés el le ni harc ban foly ta tott együtt mû kö dés rõl
 szóló Egyez mény (a továb biak ban: a bûn ül dö zõ szer vek
kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény) 20. cik ké nek
(5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,

– szem elõtt tart va a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák
Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha tár for ga -
lom el len õr zé sé rõl  szóló, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9.
nap ján alá írt Egyez mény ben (a továb biak ban: Egyez -
mény) fog lal ta kat,

– utal va a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha -
tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá -
sá ról  szóló, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján alá írt
Meg ál la po dás ban (a továb biak ban: a ha tár for ga lom el len -
õr zé sé rõl  szóló Meg álla po dás) fog lal tak ra,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A közös kapcsolattartási szolgálati helyek

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl
 szóló Meg álla po dás 33. cik ké ben meg ha tá ro zott kö zös
kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek (a továb biak ban: szol gá -
la ti he lyek) te vé keny sé gét a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény 20. cik ké nek (1) be -
kez dé se alap ján, az e Meg ál la po dás ban sze rep lõ együtt -
mû kö dés sel ki egé szí tik.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a szol gá la ti he lyek mun ka he lye it a 
ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Meg álla po dás 34. cik -
ké ben meg ha tá ro zott mó don és fel té te lek kel ala kít ják ki.
Mind két Szer zõ dõ Fél, a je len Meg álla po dás 2. cik ké ben
meg ha tá ro zott, szol gá la ti he lyen szol gá la tot tel je sí tõ sze -
mé lyei ré szé re sa ját maga biz to sít ja a je len Meg ál la po dás -
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ban meg ha tá ro zott te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges be -
ren de zést, valamint a te le kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai
esz kö zö ket.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a szol gá la ti he lye ken a táv köz lé si
és adat ke ze lõ be ren de zé sek el he lye zé sét és a szük sé ges
csat la ko zá so kat oly mó don ala kít ják ki, hogy a szol gá la ti
he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek kö zöt ti in for má -
ció cse re, illetve az adat to váb bí tás a le he tõ leg ha té ko nyabb 
mó don va ló sul jon meg.

(4) A szol gá la ti he lyek el ne ve zé sét, nyit va tar tá si ide jét
ma gyar és szlo vák nyel ven kell fel tün tet ni. A szol gá la ti
he lye ket cí mer rel és zász ló val kell meg je löl ni.

2. cikk

A szolgálati helyeken szolgálatot teljesítõ személyek

A szol gá la ti he lye ken az aláb bi sze mé lyek mû köd nek
együtt:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló

Egyez mény 1. cik ké nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott bûn -
ül dö zõ szer vek tag jai,

– az Egyez mény 2. cik ké nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott szol gá la ti sze mé lyek,

– a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ki je lölt
tag jai;

b) a szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló

Egyez mény 1. cik ké nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott bûn -
ül dö zõ szer vek tag jai,

– az Egyez mény 2. cik ké nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott szol gá la ti sze mé lyek.

3. cikk

Együttmûködés a szolgálati helyeken

(1) A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek együtt mû kö dé se az aláb bi te rü le tek re ter jed ki:

a) az ál lam ha tár el len õr zé sét érin tõ in for má ci ók köz -
vet len ki cse ré lé sé re, azok elem zé sé re;

b) a ha tár for ga lom egy sze rû sí té sé re, gyor sí tá sá ra és
össze han go lá sá ra;

c) a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló 
Egyez mény ben meg ha tá ro zott köz vet len in for má ció cse ré -
re;

d) se gít ség nyúj tás ra a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény ben meg ha tá ro zott
együtt mû kö dé si for mák össze han go lá sá ra;

e) a Szer zõ dõ Fe lek kö zött lét re jött ha tá lyos nem zet kö -
zi szer zõ dé sek alap ján a sze mé lyek át adá sá nak és vissza -

fo ga dá sá nak elõ ké szí té sé re, illetve az ab ban való köz re -
mû kö dés re;

f) az il le gá lis mig rá ció és az azt kí sé rõ jog el le nes cse -
lek mé nyek el le ni kö zös fel lé pés re vo nat ko zó együtt mû kö -
dé si for mák össze han go lá sá ra;

g) együtt mû kö dés re azon sze mé lyek re vo nat ko zó in -
for má ci ók cse ré jé ben, akik nek az Euró pai Unió te rü le té re
tör té nõ be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó ti la lom
ér vé nye sí té sé rõl dön tés szü le tett;

h) a ki uta sí tá si in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
össze han golt fel lé pés re és együtt mû kö dés re;

i) hely zet je len té sek és elem zé sek ké szí té sé re a szol gá -
la ti he lyek te vé keny sé gé rõl, az el ért ered mé nyek rõl; szük -
ség ese tén ja vas lat té tel re a szol gá la ti he lye ken tör té nõ
együtt mû kö dés ja ví tá sá ra.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek le he tõ vé te szik, hogy a szol gá la ti
he lye ken a mély sé gi mo bil ellen õr zõ cso por tok, a fel me -
rült igé nyek alap ján, a fel ada ta i kat össze han gol ják.

(3) A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
Egyez mény ben, és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, sze mé lyek nek a
kö zös ál lam ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló,
Buda pesten, 2002. szep tem ber 12. nap ján alá írt Egyez -
mény ben meg ha tá ro zott ada to kat, az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek kel ad hat ják át egy más nak, to váb bít hat ják,
illetve ke zel he tik.

(4) Az (1) be kez dés g) és h) pont ja i ban meg ha tá ro zott
együtt mû kö dés ke re té ben, az ezen együtt mû kö dés ben
részt ve võ ha tó sá gok az ál ta luk ke zelt sze mé lyes ada to kat
fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból, bel sõ jog sza bá lya ik ban fog lal -
tak nak meg fele lõen át ad hat ják egy más nak, illetve ke zel -
he tik az át vett sze mé lyes ada to kat.

(5) A szol gá la ti he lyek szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö -
dé sé nek rész le tes sza bá lya it a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes
köz pon ti ha tó sá gai ál tal egyet ér tés ben el ké szí tett Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer zõ dõ Fe -
lek ezen ille té kes köz pon ti ha tó sá gok ról írás ban, köz vet le -
nül tá jé koz tat ják egy mást.

4. cikk

A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás feltételei

A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek a
je len Meg ál la po dás ból szár ma zó fel ada ta ik vég re haj tá sa
ér de ké ben a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re ér -
vé nyes, fény kép pel el lá tott szol gá la ti iga zol vánnyal vagy
az Egyez mény 13. cik ké ben meg ha tá ro zott ér vé nyes ha -
tár át lé pé si iga zol vánnyal lép het nek, és ott e fel adat el lá tá -
sá nak ide jé ig tar tóz kod hat nak.
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5. cikk

Szolgálati viszonyok

(1) A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek a 3. cikk ben meg ha tá ro zot ta kon túl nem jo go sul tak
ön ál ló in téz ke dés re, és nem ze ti ha tó sá ga ik irá nyí tá si és fe -
gyel mi jog kö re alá tar toz nak.

(2) A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek vé del mé rõl, az Egyez mény 15. cik ké nek (1) be kez dé -
sé ben, valamint a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti együtt mû kö -
dés rõl  szóló Egyez mény 25. cik ké nek (2) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fele lõen, azon Szer zõ dõ Fél gon do so dik,
amely nek ál lam te rü le tén a szol gá la ti hely mû kö dik.

(3) A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé re az Egyez mény 15. cik ké nek 
(1) be kez dé sé ben, illetve a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény 26. cik ké ben fog lalt
ren del ke zé sek az irány adók.

6. cikk

A költségek viselése

(1) A szol gá la ti he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ sze mé -
lyek szol gá la ti vi szo nyá val össze füg gõ költ sé ge it mind -
egyik Szer zõ dõ Fél sa ját maga vi se li.

(2) A szol gá la ti he lyek üze mel te té sé nek, kar ban tar tá sá -
nak mód já ról, ezen költ sé gek vi se lé sé rõl a Szer zõ dõ Fe lek
ille té kes szer vei a szol gá la ti he lyek üze mel te tõ jé vel kü lön
szer zõ dés ben ál la pod nak meg.

7. cikk

Más nemzetközi szerzõdésekhez való viszony

A je len Meg álla po dás nem érin ti a Ma gyar Köz tár sa ság
és a Szlo vák Köz tár sa ság egyéb nem zet kö zi szer zõ dé sek -
ben sze rep lõ jo ga it és kö te le zett sé ge it.

8. cikk

A viták rendezése

A je len Meg álla po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból ere dõ vi tá kat a Ma gyar Köz tár sa ság bel ügy mi nisz té -
ri u ma és a Szlo vák Köz tár sa ság bel ügy mi nisz té ri u ma tár -
gya lá sok út ján, annak ered mény te len sé ge ese tén dip lo má -
ci ai úton ren de zi.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1) A je len Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés
meg elõ zé sé ben és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban
foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény hatályba -
lépésével egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A je len Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott
for gal ma és az egyéb szer ve zett bû nö zés el le ni küz de lem -
ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1995.
jú ni us 28-án alá írt Meg álla po dás ha tá lyát vesz ti.

(3) A je len Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo -
vák Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha tár for -
ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá sá ról
 szóló, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján alá írt Meg -
álla po dás 36. cik ké nek (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö -
zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a szer ve -
zett bû nö zés el le ni harc ban foly ta tott együtt mû kö dés rõl
 szóló Egyez mény meg szû né sé nek nap ján a je len Meg álla -
po dás ha tá lyát vesz ti. A je len Meg ál la po dást bár me lyik
Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton, írás ban bár mi kor fel mond -
hat ja, mely így a fel mon dás ról  szóló jegy zék kéz hez vé te lét 
kö ve tõ ha to dik (6.) hó na pot kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(5) Mind két Szer zõ dõ Fél a je len Meg álla po dás al kal -
ma zá sát rész ben vagy egész ben át me ne ti leg fel füg geszt -
he ti, amennyi ben az sér ti vagy ve szé lyez te ti szu ve re ni tá -
sát, biz ton sá gát, köz rend jét, vagy ha az a Szer zõ dõ Fe lek
bel sõ jog sza bá lya i val el len té tes. Az ilyen in téz ke dé sek
meg ho za ta lá ról vagy vissza vo ná sá ról a Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai úton ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy mást. A
je len Meg álla po dás vég re haj tá sá nak fel füg gesz té se,
illetve annak vissza vo ná sa az er rõl  szóló ér te sí tés ben meg -
je lölt idõ pont ban lép ha tály ba.

(6) Je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös
egyet ér tés sel írás ban mó do sít hat ják.

Ké szült Po zsony ban, 2006. ok tó ber 2. nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, mind két
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

4.  §

(1) E ren de let – 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.

2006/140. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10307



(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg álla po dás 9. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ter ro riz mus, a ká -
bí tó szer til tott for gal ma és az egyéb szer ve zett bû nö zés el -
le ni küz de lem ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 1995. jú ni us 28-án alá írt Meg álla po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 120/1995. (X. 4.) Korm. ren de let ha tá lyát
 veszti.

(3) E ren de let 2. és 3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri
nap ját a kül ügy mi nisz ter annak 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 ban ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

78/2006. (XI. 17.) FVM
rendelete

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól  szóló

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 5/A.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (2) és (3) be kez dés meg je lö lé se
(3) és (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az R. 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak
16.2., 16.3. és 16.4. pont ja i ban meg ha tá ro zott ká ro sí tók tól
men tes el is mert te rü le te ket az R. 26. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.”

2.  §

Az R. 69.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 13. és
14. pon tok kal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„13. a Bi zott ság 2006/464/EK ha tá ro za ta (2006. jú ni us
27.) a Dry o cos mus ku rip hi lus Ya su mat su Kö zös ség be tör -
té nõ be hur co lá sá nak és Kö zös sé gen be lü li el ter je dé sé nek
a meg elõ zé se el le ni ide ig le nes szük ség hely ze ti in téz ke dé -
sek rõl,

14. a Bi zott ság 2006/473/EK ha tá ro za ta (2006. jú li us
5.) egyes har ma dik or szá gok nak és har ma dik or szá gok
egyes te rü le te i nek a Xant ho mo nas cam pest ris tõl (annak a
cit rus fé lék re pa to gén min den tör zsé tõl), a Cer cos po ra an -
go len sis carv. et Men des tõl és Gu ig nar dia cit ri car pa
 Kielytõl (annak a cit rus fé lék re pa to gén min den tör zsé tõl)
men tes ként tör té nõ el is me ré sé rõl.”

3.  §

(1) Az R. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 26. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

5.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

1. a Bi zott ság 2006/464/EK ha tá ro za ta (2006. jú ni us
27.) a Dry o cos mus ku rip hi lus Ya su mat su Kö zös ség be tör -
té nõ be hur co lá sá nak és Kö zös sé gen be lü li el ter je dé sé nek
a meg elõ zé se el le ni ide ig le nes szük ség hely ze ti in téz ke dé -
sek rõl,

2. a Bi zott ság 2006/473/EK ha tá ro za ta (2006. jú li us 5.) 
egyes har ma dik or szá gok nak és har ma dik or szá gok egyes
te rü le te i nek a Xant ho mo nas cam pest ris tõl (annak a cit rus -
fé lék re pa to gén min den tör zsé tõl), a Cer cos po ra an go len -
sis carv. et Men des tõl és Gu ig nar dia cit ri car pa Ki ely tõl
(annak a cit rus fé lék re pa to gén min den tör zsé tõl) men tes -
ként tör té nõ el is me ré sé rõl.

Gráf Jó zsef  s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 78/2006. (XI. 17.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. sza ka sza a
kö vet ke zõ 11.4. pont tal egé szül ki:
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[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek
és egyéb anya gok

Kü lön le ges elõ írások]

„11.4. Ül te tés re szánt Cas ta nea Mill. nö vé nyek, a ter mé s és a
ve tõ mag ki vé te lé vel

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell 
ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a 2006/464/EK szá mú bi zott sá gi
ha tá ro zat ban fog lalt 
kö ve tel mé nyek nek.
A 4. szá mú mel lék let A. ré szé nek 2. pont já ban és az 5. szá mú
mel lék let A. rész e
I. sza ka szá nak 11.1.2., 11.2., 33., 36.1., 39. és 40. pont já ban
meg ha tá ro zott nö vé nyek re al kal ma zan dó elõ írások egy ide jû
fenn tar tá sá val, ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy
a) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt olyan or szá gok ter mõ -
he lye in ter mesz tet ték, me lyek men te sek a Dry o cos mus ku rip hi -
lus Ya su mat su 
ká ro sí tó tól, és ame lyet fel tün tet tek e ren de let 42.  §-ában
hi vat ko zott bi zo nyít vá nyok „ki egé szí tõ nyi lat ko zat” ro va tá ban,
vagy
b) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt a szár ma zá si or szág -
ban a nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló nem zet kö zi
szab vá nyok nak meg fele lõen lét re ho zott ká ro sí tó men tes te rü le -
ten ter mesz tet ték, és ame lyet fel tün tet tek e ren de let 42.  §-ában
hi vat ko zott bi zo nyít vá nyok „ki egé szí tõ nyi lat ko zat” ro va tá ban.
A nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vány „szár ma zá si hely” ro va tá -
ban fel kell tün tet ni a ká ro sí tó men tes te rü let meg ne ve zé sét.”

2. Az R. 5. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. sza ka sza a kö vet ke zõ 7.1. pont tal egé szül ki:

[Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek
és egyéb anya gok

Kü lön le ges elõ írások]

„7.1. Ül te tés re szánt Cas ta nea Mill. nö vé nyek, a ter mé s és a
ve tõ mag ki vé te lé vel

Ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról, hogy a nö vény meg fe lel a
2006/464/EK szá mú bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek.
A 7. pont ban meg ha tá ro zott nö vé nyek re al kal ma zan dó elõ -
írások egy ide jû fenn tar tá sá val, ha tó sá gi nyi lat ko zat kell ar ról,
hogy
a) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt vagy a Kö zös ség be
tör té nõ be ho za ta luk óta olyan tag ál lam ter mõ he lye in ter mesz -
tet ték, me lyek men te sek a Dry o cos mus ku rip hi lus Ya su mat su
ká ro sí tó tól, vagy
b) a nö vé nye ket egész élet cik lu suk alatt vagy a Kö zös ség be
tör té nõ be ho za ta luk óta a nö vény egész ség ügyi in téz ke dé sek rõl
 szóló nem zet kö zi szab vá nyok nak meg fele lõen ki ala kí tott ká ro -
sí tó men tes te rü le ten ter mesz tet ték.”

2. számú melléklet
a 78/2006. (XI. 17.) FVM rendelethez

„26. számú melléklet
a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

Xanthomonas campestristõl, a Cercospora angolensis
carv. et Mendestõl és Guignardia citricarpa Kielytõl

mentesnek elismert területek

A 2006/473/EK bi zott sá gi ha tá ro zat alap ján a Xant ho -
mo nas cam pest ris tõl (annak a cit rus fé lék re pa to gén min -
den tör zsé tõl), a Cer cos po ra an go len sis carv. et Men des tõl
és Gu ig nar dia cit ri car pa Ki ely tõl (annak a cit rus fé lék re
 patogén min den tör zsé tõl) men tes nek el is mert te rü le tek:

1. az 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak
16.2. pont ja al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ har ma dik or szá -
go kat is me rik el a Xant ho mo nas cam pest ris a cit rus fé lék re
pa to gén min den tör zsé tõl men tes nek:

a) va la mennyi euró pai cit rus ter me lõ har ma dik or szág,
Al gé ria, Egyip tom, Iz ra el, Lí bia, Ma rok kó, Tu né zia és
 Törökország;

b) Af ri ká ban: Dél-Af ri ka, Gam bia, Ghá na, Gu i nea,
 Kenya, Szu dán, Szvá zi föld és Zim bab we;

c) Kö zép- és Dél-Ame ri ká ban, valamint a Ka rib-tér -
ség ben: a Ba ha mák, Be li ze, Chi le, Ko lum bia, Cos ta Rica,
Kuba, Ecu a dor, Hon du ras, Ja ma i ca, Me xi kó, Ni ca ra gua,
Peru, a Do mi ni kai Köz tár sa ság, Sa int Lu cia, Sal va dor,
 Suriname és Ve ne zu e la;

d) Óce á ni á ban: Új-Zé land.



2. Az 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak
16.2. pont ja al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ te rü le te ket is me -
rik el a Xant ho mo nas cam pest ris a cit rus fé lék re pa to gén
min den tör zsé tõl men tes nek:

a) Auszt rá li á ban: Új Dél-Wa les, Dél-Auszt rá lia és
 Victoria;

b) Bra zí lia, Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na, Pa ra ná,
Sao Pa u lo, Mi nas Ge ra is és Mato Gros so do Sul ál la mok
ki vé te lé vel;

c) az Egye sült Ál la mok ban: Ari zo na, Ka li for nia,
Guam, Ha wa ii, Lo u i si a na, Észa ki-Ma ri a na-szi ge tek,
 Puerto Rico, Ame ri kai Sza moa, Te xas és az Ame ri kai
 Virgin-szigetek;

d) Uru gu ay, a Cha pi cuy fo lyó tól észak ra el te rü lõ Sal to, 
Ri ve ra és Pa y san dú me gyék ki vé te lé vel.

3. Az 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak
16.3. pont ja al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ har ma dik or szá -
go kat is me rik el a Cer cos po ra an go len sis Carv. et Men des -
tõl men tes nek:

a) va la mennyi cit rus ter me lõ har ma dik or szág Észak-,
Kö zép- és Dél-Ame ri ká ban, a Ka rib-tér ség ben, Ázsi á ban
(Je men ki vé te lé vel), Eu ró pá ban és Óce á ni á ban;

b) va la mennyi cit rus ter me lõ har ma dik or szág Af ri ká -
ban, An go la, Ka me run, a Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság, a
Kon gói De mok ra ti kus Köz tár sa ság, Ga bon, Gu i nea,
 Kenya, Mo zam bik, Ni gé ria, Ugan da, Zam bia és Zim bab -
we ki vé te lé vel.

4. Az 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak
16.4. pont ja al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ har ma dik or szá -
go kat is me rik el a Gu ig nar dia cit ri car pa Ki ely a cit rus fé -
lék re pa to gén min den tör zsé tõl men tes nek:

a) va la mennyi cit rus ter me lõ har ma dik or szág Észak-,
Kö zép- és Dél-Ame ri ká ban (Ar gen tí na és Bra zí lia ki vé te -
lé vel), a Ka rib-tér ség ben és Eu ró pá ban;

b) va la mennyi cit rus ter me lõ har ma dik or szág Ázsi á -
ban, Bhu tán, Kína, In do né zia, a Fü löp-szi ge tek és Taj van
ki vé te lé vel;

c) va la mennyi cit rus ter me lõ har ma dik or szág Af ri ká -
ban, Dél-Af ri ka, Ke nya, Mo zam bik, Szvá zi föld, Zam bia
és Zim bab we ki vé te lé vel;

d) va la mennyi cit rus ter me lõ har ma dik or szág Óce á ni á -
ban Auszt rá lia és Va na tu ki vé te lé vel.

5. Az 5. szá mú mel lék let A. rész e I. sza ka szá nak
16.4. pont ja al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ te rü le te ket is me -
rik el a Gu ig nar dia cit ri car pa Ki ely a cit rus fé lék re pa to gén
min den tör zsé tõl men tes nek:

a) Dél-Af ri ká ban: Nyu ga ti-Fok föld; Észa ki-Fok föl -
dön; Harts wa ter és War ren ton köz igaz ga tá si egy sé gek;

b) Auszt rá li á ban: Dél-Auszt rá lia, Nyu gat-Auszt rá lia és 
az Észa ki Te rü let;

c) Kí ná ban: va la mennyi te rü let Sze csu án, Jün nan,
 Kuangtung, Fu csi en és Csö csi ang ki vé te lé vel;

d) Bra zí li á ban: va la mennyi te rü let Rio de Ja ne i ro, Sao
Pa u lo és Rio Gran de do Sul ál la mok ki vé te lé vel.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

79/2006. (XI. 17.) FVM
rendelete

a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõ írások
átvételét megvalósító kötelezõ elõ írásairól  szóló
56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel, valamint az egész -
ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át vé te -
lét meg va ló sí tó kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) mel lék le te az
e ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A mel lék let 7. pont ja 2006. de cem ber 1-jén, 8. pont -
ja 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

3.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 80/891/EGK irány elve (1980. jú li us 25.)
a köz vet le nül em ber i fo gyasz tás ra szánt ola jok (ét ola jok)
és zsí rok (ét ke zé si zsí rok), valamint a hoz zá adott ola jo kat
és zsí ro kat tar tal ma zó élel mi sze rek eru ka sav-tar tal má nak
meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó kö zös sé gi vizs gá la ti mód sze -
rek rõl,

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/2/EK irány -
elve (1999. feb ru ár 22.) az io ni zá ló su gár zás sal ke zelt élel -
mi sze rek re és élel mi szer-össze te võk re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/3/EK irány -
elve (1999. feb ru ár 22.) az io ni zá ló su gár zás sal ke zelt élel -
mi sze rek és élel mi szer-össze te võk kö zös sé gi lis tá já nak
meg ál la pí tá sá ról,

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/4/EK irány -
elve (1999. feb ru ár 22.) a ká vé- és a ci kó ria ki vo na tok ról,

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/36/EK irány -
elve (2000. jú ni us 23.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt
 kakaó- és cso ko lá dé ter mé kek rõl,
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f) a Ta nács 2001/111/EK irány elve (2001. de cem ber
20.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt egyes cu kor faj ták ról,

g) a Ta nács 2001/113/EK irány elve (2001. de cem ber
20.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt gyü mölcs dzse mek rõl,
zse lék rõl, mar me lá dok ról és a cuk ro zott gesztenye -
krémrõl,

h) a Bi zott ság 2005/79/EK irány elve (2005. no vem ber
18.) az élel mi sze rek kel ren del te tés sze rû en érint ke zés be

ke rü lõ mû anya gok ról és mû anyag tár gyak ról  szóló
2002/72/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

i) a Bi zott ság 2006/33/EK irány elve (2006. már ci us
20.) a 95/45/EK irány elv nek a na rancs sár ga FCF (E 110)
és a ti tán-di oxid (E 171) te kin te té ben tör té nõ módosítá -
sáról.

Gõ gös Zol tán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 

minisztériumi ál lam tit kár
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Melléklet a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelethez

1. Az R. mel lék le té nek 25. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„25. 1–2–1999/2 Az élel mi sze rek io ni zá ló
ener gi á val való ke ze lé si
sza bá lyai
(2. ki adás)

Az Euró pai Par la ment és
a Ta nács 1999/2/EK és
1999/3/EK irány el vei

2007. ja nu ár 1.”

2. Az R. mel lék le té nek 39. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„39. 1–3–1999/4 Ká vé- és ci kó riaki vo na -
tok (2. ki adás)

Az Euró pai Par la ment és
a Ta nács 1999/4/EK
irány elve

2007. ja nu ár 1.”

3. Az R. mel lék le té nek 40. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„40. 1–3–2000/36 Az em ber i fogyasz tásra
szánt ka kaó- és cso ko lá -
dé ter mé kek (2. ki adás)

Az Euró pai Par la ment és
a Ta nács 2000/36/EK
irány elve

2007. ja nu ár 1.”

4. Az R. mel lék le té nek 42. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„42. 1–3–2001/111 Em ber i fo gyasz tás ra
szánt egyes cukor -
termékek (2. ki adás)

A Ta nács 2001/111/EK
irány elve

2007. ja nu ár 1.”

5. Az R. mel lék le té nek 44. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„44. 1–3–2001/113 Az em ber i fo gyasz tás ra
szánt gyü mölcs dzsem,
zse lé, mar me lád
és cuk ro zott gesz te nye -
krém (2. ki adás)

A Ta nács 2001/113/EK
irány elve

2007. ja nu ár 1.”
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6. Az R. mel lék le té nek 49. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„49. 3–1–80/891 Ét olaj, ét ke zé si zsír,
valamint ezek hoz zá adá -
sá val ké szült élel mi sze -
rek eru ka sav-tar tal má nak 
meg ha tá ro zá si mód sze re
(2. ki adás)

A Bi zott ság 80/891/EGK 
irány elve

2007. ja nu ár 1.”

7. Az R. mel lék le te a kö vet ke zõ 64. sor ral egé szül ki:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„64. 1–2–2005/79 Az élel mi sze rek kel érint -
ke zés be ke rü lõ mû anya -
gok és mû anyag
esz kö zök mi nõ sé gi kö ve -
tel mé nye i rõl szóló
1–2–2002/72 elõ írá s mó -
do sí tá sá ról

A Bi zott ság 2005/79/EK
irány elve

2006. de cem ber 1.”

8. Az R. mel lék le te a kö vet ke zõ 65. sor ral egé szül ki:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írá s
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„65. 1–2–2006/33 Az élel mi sze rek ben hasz -
nál ha tó na rancs sár ga
FCF (E 110) és a titán-
 dioxid (E 171) szí ne zé -
kek tisz ta sá gi követel -
ményei

A Bi zott ság 2006/33/EK
irány elve

2007. áp ri lis 1.”

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
25. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–2–1999/2 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Az élelmiszerek ionizáló energiával való
kezelési szabályai

1.  §

(1) Ez az elõ írás az io ni zá ló ener gi á val ke zelt élel mi sze -
rek és élel mi szer-össze te võk (a továb biak ban: élel mi sze -
rek) ke ze lé sé re és for gal ma zá sá ra vo nat ko zik.

(2) Ez az elõ írás nem vo nat ko zik:
a) a mérõ vagy a vizs gá ló be ren de zé sek ál tal kel tett

 ionizáló ener gi á nak ki tett élel mi sze rek re, fel té ve, hogy az

el nyelt dó zis – rönt gen su ga rak ese té ben 10 MeV, ne ut ro -
nok ese té ben 14 MeV, egyéb ese tek ben 5 MeV ma xi má lis
io ni zá ló ener gia szin ten – nem ha lad ja meg a ne ut ro no kat
al kal ma zó ké szü lék ese tén a 0,01 Gy-t, egyéb ese tek ben a
0,5 Gy-t;

b) olyan élel mi sze rek io ni zá ló ener gi á val való ke ze lé -
sé re, ame lye ket ste ril di é tát igény lõ be te gek szá má ra ké -
szí te nek or vo si fel ügye let mel lett.

2.  §

Élel mi sze re ket io ni zá ló ener gi á val ke zel ni, illetve io ni -
zá ló ener gi á val ke zelt élel mi sze re ket for ga lom ba hoz ni
csak ezen elõ írás be tar tá sá val sza bad.

3.  §

(1) Az io ni zá ló ener gi á val ke zel he tõ élel mi sze rek kö -
zös sé gi lis tá ját és a meg en ge dett el nyelt io ni zá ló ener gia



dó zi sa it az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za. A ke ze lés so -
rán az élel mi szer ere de ti, tel jes ér té kû ál la po ta nem vál toz -
hat meg.

(2) Az 1. szá mú mel lék let ben fel nem so rolt élel mi sze -
rek io ni zá ló ener gi á val való ke ze lé sét a Föld mû ve lés ügyi
és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium (a továbbiak ban: Mi -
nisz té rium) az Egész ség ügyi Mi nisz té rium egyet ér té sé vel
en ge dé lye zi. A Mi nisz té rium az in do kolt ké rel met az
Euró pai Bi zott ság hoz to váb bít ja.

(3) Az élel mi sze re ket csak a 3. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt for rá sok kal sza bad io ni zá ló ener gi á val ke zel ni.

(4) Az io ni zá ló ener gi á val ke zelt élel mi sze rek ál tal el nyelt
át lag dó zist a 4. szá mú mel lék let sze rint kell szá mí ta ni.

4.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti meg en ge dett el nyelt
io ni zá ló ener gia-dó zist – a meg en ge dett ér ték túl lé pé se
nél kül – rész dó zi sok ban is sza bad al kal maz ni.

(2) Az io ni zá ló ener gi á val való ke ze lés nem al kal maz -
ha tó sem mi fé le olyan ké mi ai ke ze lés sel kom bi nál va, ame -
lyet az io ni zá ló ener gi á val való ke ze lés sel azo nos cél ból
vé gez nek.

5.  §

(1) Az io ni zá ló ener gi á val ke zelt élel mi sze re ken – az ál -
ta lá nos je lö lé si sza bá lyok ban elõ ír ta kon túl – e §-ban fog -
lal ta kat kell fel tün tet ni.

(2) A vég sõ fo gyasz tó nak vagy köz ét kez te tés ben mû kö -
dõ élel mi szer-vál lal ko zás nak szánt élel mi szer ese tén

a) a „be su gár zott” vagy az „io ni zá ló ener gi á val ke zelt”
fel ira tot a cso ma go ló esz kö zön, illetve öm leszt ve áru sí tott
ter mék ese tén az ár fel tün te té sé re szol gá ló cím kén vagy a
ter mék tá ro ló já hoz kap csol va egyéb jól lát ha tó mó don fel
kell tün tet ni,

b) a ke zelt élel mi szer-össze te võ nek az élel mi sze ren
való fel so ro lá sa kor az össze te võ neve mel lé az a) pont sze -
rin ti ki fe je zést fel kell tün tet ni a ter mék cso ma go ló esz kö -
zén, illetve az öm lesz tett ter mék ese tén az ár fel tün te té sé re
szol gá ló cím kén vagy a ter mék tá ro ló já hoz kap csol va,

c) az a) pont sze rin ti ki fe je zés hasz ná la ta – el té rõ en az
erre vo nat ko zó ál ta lá nos je lö lé si sza bály tól – ak kor is kö -
te le zõ, ha az io ni zá ló ener gi á val ke zelt anyag egy olyan
össze tett élel mi szer-össze te võ rész e, amely a kész ter mék
ke ve sebb mint 25%-át al kot ja.

(3) Nem a vég sõ fo gyasz tó nak vagy köz ét kez te tés ben
mû kö dõ élel mi szer-vál lal ko zás nak szánt élel mi szer ese tén 
fel kell tün tet ni

a) a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki fe je zést mind az
élel mi szer, mind a nem ke zelt élel mi szer ben lévõ élel mi -
szer-össze te võk ese tén,

b) az io ni zá ló ener gi á val való ke ze lést vég zõ lé te sít -
mény ne vét, cí mét vagy a mû kö dé si en ge dé lye zés so rán
ka pott azo no sí tó szá mát.

(4) A ke ze lés té nyét min den eset ben fel kell tün tet ni a
ke zelt élel mi szert kí sé rõ vagy arra vo nat ko zó do ku men tu -
mo kon.

6.  §

(1) Élel mi sze rek io ni zá ló ener gi á val való ke ze lé sét csak 
en ge déllyel ren del ke zõ lé te sít mény ben sza bad vé gez ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge dély ak kor ad ha tó
meg, ha

a) a lé te sít mény meg fe lel ezen elõ írás, valamint a
 Magyar Élel mi szer könyv nek az élel mi szer be su gár zó lé te -
sít mé nyek aján lott mû kö dé si sza bály za tá ról  szóló
1–2–19/1979 elõ írása sze rin ti mû kö dé si sza bály zat nak,

b) meg ne ve zik azt a sze mélyt, aki fe le lõs az ezen elõ -
írásban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sé ért.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge délyt a lé te sít mény he -
lye sze rint ille té kes me gyei ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ ál lo más, valamint az Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat me gyei (fõ vá ro si), illetve
vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) in té ze té nek szak vé le mé nye alap -
ján a Mi nisz té rium adja meg. Az en ge dé lye zett lé te sít -
ményt a Mi nisz té rium egy út tal azo no sí tó szám mal lát ja el.

(4) A lé te sít mény mû kö dé sét a ta kar mány- és élel mi -
szer jog, valamint az ál lat-egész ség ügyi és az ál la tok kí mé -
le té re vo nat ko zó sza bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ
meg fe le lés el len õr zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj -
tott ha tó sá gi el len õr zé sek rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i
882/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let sze -
rin ti ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zést vég zõ szer ve ze tek el -
len õr zik.

(5) A lé te sít mény en ge dé lye zé sét, valamint el len õr zé si
ta pasz ta la ta it az io ni zá ló su gár zás sal ke zelt élel mi sze rek re 
és élel mi szer-össze te võk re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl  szóló, 1999. feb ru ár 22-i 1999/2/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv (a továb biak ban:
1999/2/EK irány elv) 7. cik ké nek (3) be kez dé se sze rint a
Mi nisz té rium el jut tat ja az Euró pai Bi zott ság hoz.

7.  §

(1) Az élel mi sze rek io ni zá ló ener gi á val való ke ze lé sét
vég zõ lé te sít mé nyek nek min den egyes io ni zá ló ener gia -
for rás ra vo nat ko zó an nyil ván tar tást kell ve zet ni ük. Eb ben
min den ke zelt élel mi szer té tel rõl fel kell tün tet ni:

a) az io ni zá ló ener gi á val ke zelt élel mi szer meg ne ve zé -
sét és mennyi sé gét,

b) a té tel szá mát,

2006/140. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10313



c) az io ni zá ló ener gi á val való ke ze lést meg ren de lõ
 nevét,

d) a ke zelt élel mi szer át ve võ jét,
e) az io ni zá ló ener gi á val való ke ze lés idõ pont ját,
f) a ke ze lés so rán hasz nált cso ma go ló anya go kat,
g) a 4. szá mú mel lék let sze rint el vég zett do zi met ri ás

vizs gá la tok kal ka pott ered mé nye ket, rész le tez ve az el nyelt 
dó zis alsó és fel sõ ha tár át és az io ni zá ló ener gi á val való
ke ze lés tí pu sát,

h) hi vat ko zást a kez de ti dó zist ér vé nye sí tõ ellen õr zõ
(va li dá lá si) mé ré sek re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá so kat öt évig
meg kell õriz ni.

8.  §

Io ni zá ló ener gi á val ke zelt élel mi szert csak ak kor le het
har ma dik or szág ból be hoz ni, ha

a) meg fe lel az adott élel mi szer re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek nek,

b) olyan ok má nyok kí sé rik, ame lyek fel tün te tik az
 ionizáló ener gi á val való ke ze lést vég zõ lé te sít mény ne vét
és cí mét, és meg ad ják a 4.  § sze rin ti ada to kat,

c) olyan lé te sít mény ben ke zel ték, amely sze re pel a Kö -
zös ség ál tal el is mert – az 1999/2/EK irány elv 9. cik ké nek
(2) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott és pub li kált – lé te sít -
mé nyek lis tá ján.

9.  §

Az io ni zá ló ener gi á val ke ze len dõ élel mi sze rek cso ma -
go lá sá ra hasz nált esz kö zök nek a cél nak meg fe le lõ nek kell
len ni ük.

10.  §

Ez az elõ írás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi sze rek
io ni zá ló ener gi á val való ke ze lé si sza bá lya i ról  szóló
1–2–1999/2 szá mú elõ írása 2001-ben jó vá ha gyott 1. ki -
adá sa ha tá lyát vesz ti.

11.  §

Ez az elõ írás a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/2/EK irány -
elve (1999. feb ru ár 22.) az io ni zá ló su gár zás sal ke zelt élel -

mi sze rek re és élel mi szer-össze te võk re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/3/EK irány -
elve (1999. feb ru ár 22.) az io ni zá ló su gár zás sal ke zelt élel -
mi sze rek és élel mi szer-össze te võk kö zös sé gi lis tá já nak
meg ál la pí tá sá ról.

1. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú elõ íráshoz

Ionizáló energiával való kezelésre engedélyezett
élelmiszerek és a megengedett sugárdózisok

Élel mi szer-ka te gó ria
Ma xi má lis tel jes át la gos el nyelt

io ni zá ló ener gia (kGy)

Szá rí tott aro más nö vé nyek,
fû sze rek és fû szer ke ve ré kek 10

2. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú elõ íráshoz

Élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésének
feltételei

1. Élel mi sze re ket csak ak kor sza bad io ni zá ló ener gi á -
val ke zel ni, ha

– arra tech no ló gi ai okok ból szük ség van,

– az nem je len t ve szélyt az egész ség re és azt a ja va solt
fel té te lek mel lett vég zik,

– azt a fo gyasz tók ér de ké ben vég zik,

– azt nem a jó hi gi é ni ai és egész ség ügyi, gyár tá si,
illetve me zõ gaz da sá gi gya kor lat he lyet te sí té sé re al kal -
maz zák.

2. Élel mi sze rek io ni zá ló ener gi á val való ke ze lé sét csak 
az aláb bi cé lok ra le het al kal maz ni:

– élel mi szer bõl szár ma zó meg be te ge dé sek elõ for du lá -
sá nak csök ken té se a kór oko zó szer ve ze tek el pusz tí tá sá val,

– élel mi sze rek rom lá sá nak csök ken té se a rom lá si fo -
lya ma tok kés lel te té sé vel vagy meg ál lí tá sá val és azon or -
ga niz mu sok el pusz tí tá sa, ame lyek ezt a fo lya ma tot elõ -
idéz ték,

– kény szer érés bõl, csí rá zás ból, ki haj tás ból ere dõ élel -
mi szer-vesz te sé gek csök ken té se,

– élel mi sze rek men te sí té se nö vé nyek re és nö vé nyi ter -
mé kek re ká ros szer ve ze tek tõl.
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3. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú elõ íráshoz

Az ionizáló energia forrásai

Élel mi sze re ket csak az aláb bi for rá sok ból szár ma zó
 ionizáló ener gi á val sza bad ke zel ni:

a) 60Co vagy 137Cs ra dio nuk li dek bõl szár ma zó gam -
ma-su gár zás,

b) 5 MeV vagy an nál ki sebb név le ges ener gi á val (ma -
xi má lis kvan tum ener gi á val) mû köd te tett gépi for rás ból
ger jesz tett rönt gen su gár zás,

c) 10 MeV vagy an nál ki sebb név le ges ener gi á val (ma -
xi má lis kvan tum ener gi á val) mû köd te tett gépi for rás ból
ger jesz tett elekt ro nok.

4. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú elõ íráshoz

Az ionizáló energiával kezelt élelmiszerek
által elnyelt átlagos dózis számítása

1. Do zi met ria

Összes át la gos el nyelt dó zis
Fel té te lez he tõ az összes át la gos 10 kGy vagy az an nál

ki sebb dó zis sal ke zelt élel mi szer ár tal mat lan sá gá nak meg -
ha tá ro zá sa kor, hogy az összes su gár ké mi ai ha tás eb ben a
meg ha tá ro zott dó zis tar to mány ban ará nyos a dó zis sal.

Az összes át lag dó zis (D) az áru tel jes vo lu me né ben az
aláb bi in teg rál lal ha tá roz ha tó meg:

(D) =
1

M
p( , y, z)d( , y, z) dV´ ´ò

ahol
M = a ke zelt min ta összes tö me ge
p = a he lyi sû rû ség az (x, y, z) pont ban
d = a he lyi el nyelt dó zis az (x, y, z) pont ban
dV = dx dy dz, az in fi ni te zi má lis tér fo ga ti elem, ame -

lyet  valós ese tek ben a tér fo ga ti há nya dok kép -
viselnek.

Az összes át la gos el nyelt dó zis köz vet le nül meg ha tá -
roz ha tó ho mo gén ter mé kek re, vagy öm lesz tett, ho mo gén
faj la gos sû rû sé gû áruk ra, ha az áru egész tér fo ga tá ban cél -
zot tan és vé let len el osz tás ban meg fe le lõ szá mú dó zis mé -
rõt he lyez nek el. Az ily mó don meg ha tá ro zott dó zis el osz -
lás ból szá mí tott át lag az összes át la gos el nyelt dó zis.

Ha jól ha tá roz zuk meg a dó zis el osz lá si gör bét az egész
ter mék ben, ak kor a mi ni má lis és a ma xi má lis dó zis he lyét
meg is mer jük. A dó zis el osz lás nak a ter mék egy min ta so ro -
za tá ban e két he lyen vég zett mé ré sei az összes át la gos dó -
zis becs lé sé re fel hasz nál ha tók.

Egyes ese tek ben a mi ni má lis dó zis (Dmin) és a ma xi má lis 
dó zis (Dmax) át lag ér té ké nek kö zép ará nyo sa lesz az összes
dó zis he lyes becs lé se, azaz ezek ben az ese tek ben:

összes átlagdózis   
D D

2
max min»

+

A (Dmax/Dmin) arány leg fel jebb 3.

2. El já rá sok

2.1. Mi e lõtt egy adott ka te gó ri á ba tar to zó élel mi szer
io ni zá ló ener gi á val való ru tin ke ze lé se meg kez dõ dik egy
be su gár zó-lé te sít mény ben, a ter mék tel jes vo lu me né ben
vég zett dó zis mé ré sek kel meg ha tá roz zák a mi ni má lis és
ma xi má lis dó zis he lyét. Eze ket az ér vé nye sí tõ ellen õr zõ
(va li dá lá si) mé ré se ket meg fe le lõ szá mú is mét lés ben
(pl. 3–5-ször) kell el vé gez ni a ter mék tö meg sû rû sé gé ben
vagy a mér ta ni alak já ban elõ for du ló kü lönb sé gek figye -
lembevétele végett.

2.2. A mé ré se ket min den eset ben meg kell is mé tel ni, ha 
a ter mék, annak mér ta ni alak ja vagy a be su gár zás kö rül -
mé nyei meg vál toz nak.

2.3. Az el já rás so rán ru tin dó zis mé ré se ket vé gez nek
annak biz to sí tá sá ra, hogy a dó zis ha tá ro kat ne lép jék túl. A
mé ré se ket a ma xi má lis vagy a mi ni má lis dó zis he lyé re
vagy egy re fe ren cia hely re el he lye zett dó zis mé rõ vel kell
vé gez ni. A re fe ren cia he lyen mért dó zis nak mennyi sé gi
össze füg gés ben kell len nie a ma xi má lis és a mi ni má lis dó -
zis sal. A re fe ren cia he lyet a ter mék ben vagy a ter mék fe lü -
le tén egy olyan al kal mas pon ton kell ki je löl ni, ahol a dó -
zis kü lönb sé gek kicsik.

2.4. Ru tin dó zis mé ré se ket kell vé gez ni min den ke ze lé -
si té tel ese té ben a ke ze lés köz ben, sza bá lyos idõ kö zön -
ként.

2.5. Olyan eset ben, ha áram ló, nem cso ma golt árut ke -
zel nek io ni zá ló ener gi á val, a mi ni má lis és a ma xi má lis dó -
zis he lyét nem le het meg ha tá roz ni. Ilyen eset ben cél sze rû
vé let len sze rû en do zi mé te res min tá kat ven ni, a dó zis szél sõ 
ér té ke i nek meg ál la pí tá sá ra.

2.6. A dó zis mé ré se ket el fo ga dott do zi met ri ai rend sze -
rek kel kell vé gez ni, és a mé ré sek nek el sõd le ges mé ré si
eta lo nok ra vissza ve zet he tõk nek kell len ni ük.

2.7. Io ni zá ló ener gi á val való ke ze lés so rán egyes lé te -
sít mé nyi pa ra mé te re ket el len õriz ni és fo lya ma to san re -
giszt rál ni kell. Ra dio nuk lid-lé te sít mé nyek ese tén e pa ra -
mé te rek közé tar to zik a ter mék át ha la dá si se bes sé ge vagy
a ke ze lé si zó ná ban való tar tóz ko dá sá nak idõ tar ta ma és a
for rás he lyes el he lye zé sé nek jel zé se. Gyor sí tó-lé te sít mé -
nyek ben a pa ra mé te rek közé tar to zik a ter mék át ha la dá si
se bes sé ge és a lé te sít mény ener gia szint je, elekt ron ára ma
és pász tá zá si szé les sé ge.
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Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
39. sorszámú elõírása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV

(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–1999/4 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Kávé- és cikóriakivonatok

1.  §

Ez az elõ írás a mel lék let ben meg ha tá ro zott ká vé ki vo na -
tok ra és ci kó ria ki vo na tok ra vo nat ko zik. Ez az elõ írás nem
vo nat ko zik a cu kor ral pör költ ká vé ból ké szült szá rí tott ká -
vé ki vo nat ra (café tor re fac to so lub le).

2.  §

(1) A ter mé ke ket a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ ír tak
sze rint kell je löl ni, e §-ban fog lal tak figye lembe véte lével.

(2) A ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ ter mék meg ne -
ve zé sé re a mel lék let ben fel so rolt ne ve ket kell hasz nál ni. A 
ter mé kek meg ne ve zé sét ki kell egé szí te ni

a) ,,sû rít mény” vagy „sû rít mény for má ban” vagy

b) ,,fo lya dék” vagy „fo lya dék for má ban”

meg fe le lõ ki fe je zés sel.

(3) A ter mék meg ne ve zé sét az aláb bi ese tek ben a „kon -
cent rált” jel zõ vel le het ki egé szí te ni:

a) a mel lék let 1. c) pont ja sze rin ti ter mé kek ese tén, ha a 
ká vé ból szár ma zó szá raz anyag-tar ta lom több mint 25 tö -
meg szá za lék,

b) a mel lék let 2. c) pont ja sze rin ti ter mé kek ese tén, ha a 
ci kó ri á ból szár ma zó szá raz anyag-tar ta lom több mint
45 tö meg szá za lék.

(4) A je lö lés nek tar tal maz nia kell a mel lék let 1. pont já -
ban meg ha tá ro zott ter mé kek nél a „kof fe in men te sí tett”
vagy a „kof fe in men tes” sza va kat, ha a víz men tes kof fe in -
tar ta lom a ká vé ból szár ma zó szá raz anyag ra szá mít va leg -
fel jebb 0,3 tö meg szá za lék. En nek a tá jé koz ta tás nak a meg -
ne ve zés sel azo nos lá tó me zõ ben kell len nie.

(5) A mel lék let 1. c) és 2. c) pont jai sze rin ti ter mé kek nél 
a je lö lés ben sze re pel nie kell a „cu kor ral”, „cu kor ral tar tó -
sí tott”, „hoz zá adott cu kor ral” vagy „cu kor ral pör köl ve”
ki fe je zés nek, amely ben a „cu kor” szót a fel hasz nált cu kor -
tí pu sok ne vé nek (ne ve i nek) kell he lyet te sí te nie. En nek a
tá jé koz ta tás nak a meg ne ve zés sel azo nos lá tó me zõ ben kell
len nie.

(6) A je lö lés ben fel kell tün tet ni a mel lék let 1. b) és
1. c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé kek nél a ká vé ból
szár ma zó mi ni má lis szá raz anyag-tar tal mat, és a mel lék let
2. b) és 2. c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé kek ese tén pe -
dig a ci kó ri á ból szár ma zó mi ni má lis szá raz anyag-tar tal -
mat. Eze ket a mennyi sé ge ket a kész ter mék tö me gé re szá -
mít va, tö meg szá za lék ban kell meg ad ni.

3.  §

Ez az elõ írás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az 1–3–1999/4
szá mú elõ írása 2000-ben jó vá ha gyott 2. ki adá sa ha tá lyát
vesz ti.

4.  §

Ez az elõ írás a ká vé- és ci kó ria ki vo na tok ról  szóló 1999.
feb ru ár 22-i 1999/4//EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Melléklet
az 1–3–1999/4 számú elõ íráshoz

A termékek megnevezése, meghatározása
és jellemzõik

1. Ká vé ki vo nat, ol dó dó ká vé ki vo nat, ol dó dó kávé, ins -
tant kávé, ká vé ext rakt vagy azon nal ol dó dó kávé

Olyan ter mé kek, ame lye ket a pör költ ká vé ból ki zá ró lag
vi zes ext rak ci ó val kü lön bö zõ kon cent rá ci ó ban nyer nek,
ki zár va min den fé le sa vas vagy lú gos hid ro lí zi ses el já rást.

A ki vo nat tar tal maz za a kávé ol dó dó és aro ma ti kus
össze te võ it, de tar tal maz hat a ká vé ból szár ma zó old ha tat -
lan ola jo kat és nyo mok ban egyéb old ha tat lan anya go kat,
ame lye ket tech ni ka i lag le he tet len el tá vo lí ta ni.

A ká vé ból szár ma zó szá raz anyag-tar ta lom nak:
a) szá rí tott ká vé ki vo nat (pl. por, gra nu lá tum) ese tén

leg alább 95 tö meg szá za lék nak,
b) ká vé ki vo nat-sû rít mény ese tén leg fel jebb 85 tö meg -

szá za lék nak és leg alább 70 tö meg szá za lék nak,
c) fo lyé kony ká vé ki vo nat ese tén leg fel jebb 55 tö meg -

szá za lék nak és több mint 15 tö meg szá za lék nak
kell len nie.

A szi lárd vagy a sû rít mény for má jú ká vé ki vo nat csak a
ká vé ból ext rak ci ó val ki vont al ko tó ré sze ket tar tal maz hat -
ja. A fo lyé kony ká vé ki vo nat pör költ vagy pör kö let len cu -
kor fé lé ket leg fel jebb 12 tö meg szá za lék ban tar tal maz hat.

2. Ci kó ria ki vo nat, ol dó dó ci kó ria, ins tant ci kó ria, szá -
rí tott ci kó ria ki vo nat, ci kó ria-ext rakt vagy azon nal ol dó dó
ci kó ria

Olyan ter mé kek, ame lye ket a pör költ ci kó ri á ból ki zá ró lag
vi zes ext rak ci ó val kü lön bö zõ kon cent rá ci ó ban nyer nek, ki -
zár va min den fé le sa vas vagy lú gos hid ro lí zi ses el járást.
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A ci kó ria a Ci cho ri um Inty bus L. nö vény gyö ke re, ame -
lyet nem a haj ta tott ci kó ria ter me lé sé re hasz nál nak, ha nem
meg fe le lõ tisz tí tást köve tõen szá rí ta nak és pör köl nek.

A ci kó ri á ból szár ma zó szá raz anyag-tar ta lom nak:
a) szá rí tott ci kó ria ki vo nat (pl. por, gra nu lá tum) ese tén

leg alább 95 tö meg szá za lék nak,
b) ci kó ria ki vo nat-sû rít mény ese tén leg fel jebb 85 tö -

meg szá za lék nak és leg alább 70 tö meg szá za lék nak,
c) fo lyé kony ci kó ria ki vo nat ese tén leg fel jebb 55 tö -

meg szá za lék nak és több mint 25 tö meg szá za lék nak
kell len nie.

A szi lárd vagy a sû rít mény for má jú ci kó ria ki vo nat leg -
fel jebb 1 tö meg szá za lék nem ci kó ri á ból szár ma zó szá raz -
anya got tar tal maz hat. A fo lyé kony ci kó ria ki vo nat pör költ
vagy pör kö let len cu kor fé lé ket leg fel jebb 35 tö meg szá za -
lék ban tar tal maz hat.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
40. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–2000/36 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Az emberi fogyasztásra szánt kakaó-
és csokoládétermékek

1.  §

Ezen elõ írás ér tel mé ben ka kaó- és cso ko lá dé ter mé kek -
nek az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mé kek mi -
nõ sül nek.

2.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let A) fe je ze té nek 3., 4., 5., 6., 8.
és 9. pont ja i ban fel so rolt cso ko lá dé ter mé kek hez fel hasz -
nál ha tók a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem ka kaó vaj
nö vé nyi zsí rok. A hoz zá adott mennyi ség nem ha lad hat ja
meg az 1. szá mú mel lék let B) fe je ze té ben meg en ge dett
anya gok le vo ná sa utá ni kész ter mék mennyi sé gé nek 5%-át 
és nem csök kent he ti a ter mék re mi ni má li san elõ írt ka kaó -
vaj vagy ka kaó anyag mennyi sé gét.

(2) Az (1) be kez dés nek meg fe le lõ, nem ka kaó vaj nö vé -
nyi zsírt tar tal ma zó cso ko lá dé ter mé kek for gal ma zá sá nak
fel té te lei:

a) a 3.  §-ban fog lal tak sze rin ti meg je lö lést ki kell egé -
szí te ni a kö vet ke zõ szö veg gel: „ka kaó vaj hoz adott nö vé -
nyi zsí ro kat tar tal maz”,

b) a szö veg nek jól ol vas ha tó nak, az össze te võk lis tá já -
val egy lá tó me zõ ben, de a fel so ro lás tól vi lá go san el kü lö -
nít ve, leg alább ugyan ak ko ra be tûk kel és a meg ne ve zés
mel lett kell len nie. A meg ne ve zés ezen a he lyen kí vül
más hol is el he lyez he tõ.

3.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt meg ne ve zé se ket
csak az ott fel so rolt ter mé kek re sza bad al kal maz ni, és a ke -
res ke de lem ben ezek sze rint kell a ter mé ke ket meg ne vez ni. 
Ezek a meg ne ve zé sek, ki egé szít ve (az egyéb sza bá lyo zá -
sok kal össz hang ban) al kal maz ha tók más ter mé kek meg ne -
ve zé sé re is, ha e ter mé kek nem té veszt he tõk össze az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mé kek kel (pél -
dául: for ró cso ko lá dé).

(2) Ha az 1. szá mú mel lék let A) fe je ze té nek 3., 4., 5., 6.,
7. és 10. pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé ke ket ve gye sen is
for gal maz zák, ak kor „ve gyes cso ko lá dé” (’as sor ted cho -
co la tes’) vagy „ve gyes töl tött cso ko lá dé” (’as sor ted fil led
cho co la tes’) vagy ha son ló meg ne ve zé se ket kell hasz nál ni. 
Eb ben az eset ben a vá lasz ték összes ter mé ké rõl ké szül het
egyet len, az össze te võ ket tar tal ma zó lis ta.

(3) Az 1. szá mú mel lék let A) fe je ze té nek 2. c), 2. d), 3., 4.,
5., 8. és 9. pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé kek je lö lé sé nek
tar tal maz nia kell az összes ka kaó szá raz anyag-tar tal mat, a
kö vet ke zõ kép pen: „ka kaó szá raz anyag leg alább ...%”.

(4) Az 1. szá mú mel lék let A) fe je ze té nek 2. b) és a
2. d) pont ja má so dik fe lé ben meg ha tá ro zott ter mé kek ese -
té ben a je lö lé sen fel kell tün tet ni a ka kaó vaj-tar tal mat.

(5) Az 1. szá mú mel lék let A) fe je ze té ben meg ha tá ro zott
„cso ko lá dé (’cho co la te’), „tej cso ko lá dé” (’milk cho co la -
te’) és „már tó cso ko lá dé” (’co u ver tu re cho co la te’) ke res -
ke del mi meg ne ve zé sek ki egé szít he tõk a mi nõ sé gi is mer te -
tõ je lek re vo nat ko zó in for má ci ó val vagy le írás sal, fel té ve,
hogy a ter mék tar tal maz:

a) cso ko lá dé ese té ben leg alább 43% összes ka kaó szá -
raz anya got, amely bõl leg alább 26% ka kaó vaj,

b) tej cso ko lá dé ese té ben leg alább 30% összes ka kaó
szá raz anya got és leg alább 18% tej szá raz anya got, amely
rész ben vagy egé szen de hid ra tált tel jes tej, fé lig vagy tel je -
sen fö lö zött tej, tej szín, vagy rész ben vagy tel je sen de hid -
ra tált tej szín, vaj vagy tej zsír, to váb bá leg alább 4,5% tej -
zsírt,

c) már tó cso ko lá dé ese té ben leg alább 16% zsír men tes
ka kaó szá raz anya got.

4.  §

Ez az elõ írás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek a ka kaó- és cso ko -
lá dé ter mé kek rõl  szóló 1–3–2000/36 szá mú elõ írása
2001-ben jó vá ha gyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti.
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5.  §

Ez az elõ írás az em ber i fo gyasz tás ra szánt ka kaó- és
cso ko lá dé ter mé kek rõl  szóló, 2000. jú ni us 23-i
2000/36/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

1. számú melléklet
az 1–3–2000/36 számú elõ íráshoz

A termékek megnevezései, meghatározásai
és jellemzõi

A) Megnevezések és meghatározások

1. Ka kaó vaj

Ka kaó vaj nak ne vez zük a ka ka ó bab ból vagy a ka kaó bab 
ré sze i bõl nyert zsírt, amely nek

– a sza bad zsír sav-tar tal ma (olaj sav ban ki fe jez ve) leg -
fel jebb 1,75%,

– az el nem szap pa no sít ha tó anyag tar tal ma (pet ro lé ter -
rel meg ha tá roz va) leg fel jebb 0,5%, ki vé ve a pré selt ka kaó -
va jat, amely ben leg fel jebb 0,35% le het.

2. a) Ka kaó, ka kaó por

Tisz tí tott, hán tolt és pör költ ka ka ó bab ból nyert por ala -
kú ter mék. A ter mék nek leg fel jebb 9% vi zet és leg alább
20% ka kaó va jat (szá raz anyag ra szá mít va) kell tar tal maz -
nia.

b) Zsír sze gény ka kaó, zsír sze gény ka kaó por
Olyan ter mék, amely ke ve sebb mint 20% ka kaó va jat

tar tal maz a szá raz anyag tö me gé re szá mít va.
c) Po rí tott cso ko lá dé, cso ko lá dé por
Olyan ter mék, amely ka kaó por és cuk rok ke ve ré ké bõl

áll, és leg alább 32% ka kaó port tar tal maz.
d) Ivó cso ko lá dé-por, éde sí tett ka kaó, éde sí tett ka kaó por
Olyan ter mék, amely ka kaó por és cuk rok ke ve ré ké bõl

áll, és leg alább 25% ka kaó port tar tal maz. A meg ne ve zést a 
„zsír sze gény” meg je lö lés nek kell kí sér nie, ha a ter mék a
b) pont sze rint zsír sze gény.

3. Cso ko lá dé (ét cso ko lá dé)

a) Olyan ter mék, amely ka kaó ter mé kek bõl és cuk rok -
ból ké szül, ki elé gí ti a b) pont ban fog lal ta kat, leg alább 35% 
összes ka kaó szá raz anya got tar tal maz, eb bõl leg alább 18% 
a ka kaó vaj és leg alább 14% a zsír men tes ka kaó szá raz -
anyag.

b) Ab ban az eset ben, ha a meg ne ve zést ki egé szí tik az
aláb bi sza vak kal:

– ,,cso ko lá dé da ra” (’ver mi cel li’) vagy „csokoládé -
pehely” (’fla kes’): a gra nu lált vagy a pely hek bõl álló ter -
mék nek leg alább 32% összes ka kaó szá raz anya got kell
tar tal maz nia, eb bõl leg alább 12% ka kaó vaj és leg alább
14% zsír men tes ka kaó szá raz anyag;

– ,,már tó cso ko lá dé” (’co u ver tu re’): a ter mék nek leg -
alább 35% összes ka kaó szá raz anya got kell tar tal maz nia,
eb bõl leg alább 31% ka kaó vaj és leg alább 2,5% zsír men tes
ka kaó szá raz anyag;

– ,,Gi an du ja” (vagy a „gi an du ja” szó va la mi lyen szár -
ma zé ka) cso ko lá dé: a ter mék egy részt olyan cso ko lá dé ból
ké szül jön, amely leg alább 32% összes ka kaó szá raz anya -
got tar tal maz, és eb bõl a zsír men tes ka kaó szá raz -
anyag-tar ta lom leg alább 8%, más részt a fi no man ap rí tott
tö rök mo gyo ró ból olyan mennyi sé get tar tal maz zon, hogy
100 g ter mék ben leg alább 20 g és leg fel jebb 40 g török -
mogyoró le gyen. Fel hasz nál ha tók még:

= sû rí tett tej és/vagy tej szá raz anyag olyan arány ban, 
hogy a kész ter mék leg fel jebb 5% tej szá raz anya -
got tar tal maz hat,

= man du la fé le sé gek, tö rök mo gyo ró és más dió faj -
ták, egész ben vagy tör ve, olyan mennyi ség ben,
hogy az ap rí tott tö rök mo gyo ró val együtt ezek a
ter mék tel jes tö me gé nek a 60%-át nem ha lad hat -
ják meg.

4. Tej cso ko lá dé

a) Olyan ter mék, amely ka kaó ter mé kek bõl, cuk rok ból
és tej bõl vagy tej ter mé kek bõl áll, és ame lyek a b) pont ban
fog lal tak kal össz hang ban tar tal maz nak:

– leg alább 25% összes ka kaó szá raz anya got,
– leg alább 14% tej szá raz anya got, amely le het rész ben

vagy tel je sen de hid ra tált tel jes tej, fé lig vagy tel je sen fö lö -
zött tej, tej szín, vagy rész ben vagy tel je sen de hid ra tált tej -
szín, vaj vagy tej zsír,

– leg alább 2,5% zsír men tes ka kaó szá raz anya got,
– leg alább 3,5% tej zsírt,
– leg alább 25% összes zsírt (ka kaó va jat és tej zsírt).
b) Ab ban az eset ben, ha a meg ne ve zést ki egé szí tik az

aláb bi sza vak kal:
– ,,tej cso ko lá dé da ra” (‘ver mi cel li’) vagy „tej cso ko lá -

dé pe hely” (’fla kes’): a gra nu lált vagy a pely hek bõl álló
ter mék nek leg alább 20% összes ka kaó szá raz anya got, és
leg alább 12% tej szá raz anya got kell tar tal maz nia, amely
le het rész ben vagy tel je sen de hid ra tált tel jes tej, fé lig vagy
tel je sen fö lö zött tej, tej szín, vagy rész ben vagy tel je sen de -
hid ra tált tej szín, vaj vagy tej zsír, és tar tal maz nia kell to -
váb bá leg alább 12% összes zsírt (ka kaó vaj és tej zsír),

– ,,már tó tej cso ko lá dé” (’co u ver tu re’): a ter mék nek
leg alább 31% összes zsírt (ka kaó vaj és tej zsír) kell tar tal -
maz nia,

– ,,Gi an du ja” (vagy a ’gi an du ja’ szó szár ma zé kai) mo -
gyo rós tej cso ko lá dé: a ter mék egy részt olyan tej cso ko lá -
dé ból ké szül jön, amely leg alább 10% tej szá raz anya got
tar tal maz, amely le het rész ben vagy egész ben de hid ra tált
tel jes tej, fé lig vagy tel je sen fö lö zött tej, tej szín, vagy rész -
ben vagy tel je sen de hid ra tált tej szín, vaj vagy tej zsír, más -
részt a fi no man ap rí tott tö rök mo gyo ró ból olyan mennyi sé -
get tar tal maz zon, hogy 100 g ter mék ben leg alább 15 g és
leg fel jebb 40 g tö rök mo gyo ró le gyen. Man du la fé le sé gek,
tö rök mo gyo ró és más dió fé le sé gek ugyan csak fel hasz nál -
ha tók, egész ben vagy tör ve, olyan mennyi ség ben, hogy az
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ap rí tott tö rök mo gyo ró val együtt ezek mennyi sé ge a ter -
mék tö me gé nek 60%-át nem ha lad hat ja meg.

c) Ha a meg ne ve zés ben a „tej” szót he lyet te sí ti:
– a „tej szín”: a ter mék tej zsír tar tal ma leg alább 5,5% le -

gyen,
– a „so vány tej” (,,fö lö zött tej”): a ter mék tej zsír tar tal -

ma leg fel jebb 1% le het.

5. Ház tar tá si tej cso ko lá dé (’Fa mily milk cho co la te’)

Olyan ter mék, amely ka kaó ter mé kek bõl, cuk rok ból és
tej ter mé kek bõl ké szül, és amely tar tal maz:

– leg alább 20% összes ka kaó szá raz anya got,
– leg alább 20% tej szá raz anya got, amely le het rész ben

vagy egész ben de hid ra tált tel jes tej, fé lig vagy tel je sen fö -
lö zött tej, tej szín, vagy rész ben vagy tel je sen de hid ra tált
tej szín, vaj vagy tej zsír,

– leg alább 2,5% zsír men tes ka kaó szá raz anya got,
– leg alább 5% tej zsírt,
– leg alább 25% összes zsírt (ka kaó vaj és tej zsír).

6. Fe hér cso ko lá dé

Olyan ter mék, amely ka kaó vaj ból, tej bõl vagy tej ter mé -
kek bõl és cuk rok ból ké szül, és amely leg alább 20% ka kaó -
va jat és leg alább 14% tej szá raz anya got tar tal maz, amely
le het rész ben vagy tel je sen de hid ra tált tel jes tej, fé lig vagy
tel je sen fö lö zött tej, tej szín, vagy rész ben vagy tel je sen de -
hid ra tált tej szín, vaj vagy tej zsír, és amely ben a tej zsír leg -
alább 3,5%.

7. Töl tött cso ko lá dé (’Fil led cho co la te’), cso ko lá dé ...
töl te lék kel (’cho co la te with ... fil ling’), cso ko lá dé ... bel sõ -
vel/kor pussszal (’cho co la te with ... cent re’)

Olyan töl tött ter mék, amely nek kül sõ rész e a 3., 4., 5. és
6. pon tok ban meg ha tá ro zott ter mé kek va la me lyi ké bõl áll.
Ezek a meg ne ve zé sek nem hasz nál ha tók olyan ter mé kek -
re, ame lyek kor pu sza sü tõ ipa ri ter mék, cuk rász sü te mény,
biszk vit (tar tós édes ipa ri lisz tes ké szít mény) vagy jég -
krém.

Az ilyen meg ne ve zé sû ter mé kek kül sõ cso ko lá dé ré szé -
nek há nya da a ter mék összes tö me gé nek leg alább 25%-a
le gyen.

8. ’Cho co la te a la ta za1’ (Asz ta li cso ko lá dé)

Olyan ter mék, amely ka kaó ter mé kek bõl, cuk rok ból és
liszt bõl vagy bú za-, rizs- vagy ku ko ri ca ke mé nyí tõ bõl ké -
szül, és amely leg alább 35% összes ka kaó szá raz anya got
tar tal maz, eb bõl leg alább 18% a ka kaó vaj és leg alább 14% 
a zsír men tes ka kaó szá raz anyag, és leg fel jebb 8% a liszt
vagy a ke mé nyí tõ.

9. ’Cho co la te fa mi li ar a la taza1’ (Ház tar tá si asz ta li cso -
ko lá dé)

1 Az Euró pai Unió né hány tag ál la má ban gyár tott ha gyo má nyos ter mék.

Olyan ter mék, amely ka kaó ter mé kek bõl, cuk rok ból, és
liszt bõl vagy bú za-, rizs- vagy ku ko ri ca ke mé nyí tõ bõl ké -
szül, és amely leg alább 30% összes ka kaó szá raz anya got
tar tal maz, eb bõl leg alább 18% a ka kaó vaj és leg alább 12% 
a zsír men tes ka kaó szá raz anyag, és leg fel jebb 18% a liszt
vagy a ke mé nyí tõ.

10. Pra li né, fa lat nyi cso ko lá dé

Olyan „fa lat nyi” nagy sá gú ter mék, amely
– töl tött cso ko lá dé, vagy
– tö mör cso ko lá dé, vagy a 3., 4., 5. vagy 6. pont ban meg -

ha tá ro zott va la me lyik cso ko lá dé fé le ség és más élel mi sze rek
kom bi ná ci ó ja vagy ke ve ré ke, fel té ve, hogy a cso ko lá dé a ter -
mék összes tö me gé nek leg alább 25%-át te szi ki.

B) Szabadon választható engedélyezett összetevõk

Ehe tõ anya gok fel hasz ná lá sa

1. A 2.  §-ban és a B) fe je zet 2. pont já ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek be tar tá sa mel lett fel hasz nál ha tók más anya gok
is az A) fe je zet 3., 4., 5., 6., 8. és 9. pont ja i ban meg ha tá ro -
zott cso ko lá dé ter mé kek hez.

Azon ban
– ál la ti zsí ro kat és azok ké szít mé nye it – a te je re de tû e -

ket ki vé ve – ti los fel hasz nál ni,
– lisz tek, gra nu lált vagy po rí tott ke mé nyí tõ fel hasz ná -

lá sa csak ab ban az eset ben en ge dé lye zett, ha ez össz hang -
ban van az A) fe je zet 8. és 9. pont ja i ban fog lal tak kal.

Az ilyen anya gok mennyi sé ge a kész ter mék összes tö -
me gé nek 40%-át nem ha lad hat ja meg.

2. Az A) fe je zet 2., 3., 4., 5., 6., 8. és 9. pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ter mé kek hez csak olyan íze sí tõ anya gok hasz -
nál ha tók, ame lyek nem utá noz zák a cso ko lá dé vagy a tej -
zsír ízét.

C) A százalékok kiszámítása

Az A) fe je zet 3., 4., 5., 6., 8. és 9. pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ter mé kek mi ni má lis ka kaó szá raz anyag, ka kaó vaj, tej
szá raz anyag, tej zsír tar tal mát a B) fe je zet ben en ge dé lye -
zett össze te võk tö me gé nek le vo ná sa után kell szá mí ta ni.
Az A) fe je zet 7. és 10. pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé kek
ese tén a mi ni má lis tar tal mat a B) fe je zet ben en ge dé lye zett
össze te võk és a töl te lék tö me gé nek le vo ná sa után kell szá -
mí ta ni.

Az A) fe je zet 7. és 10. pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé -
kek cso ko lá dé tar tal mát a töl te lé ket is ma gá ban fog la ló ter -
mék összes tö me gé re vo nat koz tat va kell ki szá mí ta ni.

D) Cukrok

Ezen elõ írásban sze rep lõ cuk rok nem kor lá to zód nak
azok ra, ame lye ket az MÉ 1–3–2001/111 „Em ber i fo gyasz -
tás ra szánt egyes cu kor ter mé kek” elõ írás fel so rol.
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2. számú melléklet
az 1–3–2000/36 számú elõ íráshoz

A 2.  § (1) bekezdésében említett növényi zsírok

A 2.  § 1. pont já ban hi vat ko zott nö vé nyi zsí rok, ön ma -
guk ban vagy ke ve ré kek ben, ka kaó vaj-ek vi va len sek (ka -
kaó vaj-egyen ér té kû ek), és az aláb bi fel té te lek nek kell ele -
get ten ni ük:

a) olyan la u rin sav-men tes nö vé nyi zsí rok, ame lyek
POP, POSt és StOSt tí pu sú1 szim met ri kus, egy sze re sen te -
lí tet len tri gli ce ri dek ben gaz da gok;

b) bár mi lyen arány ban ke ver he tõk ka kaó vaj jal és
annak fi zi kai tu laj don sá ga i val (ol va dás pont és kris tá lyo -
so dá si hõ mér sék let, ol va dá si se bes ség, tem pe rá lá si igény)
kom pa ti bi li sek;

c) csak fi no mí tá si és/vagy frak ci o ná lá si el já rá sok kal
ké szül nek, ame lyek ki zár ják a tri gli ce rid-szer ke zet en zi -
mes meg vál to zá sát.

A fen ti kri té ri u mok nak meg fele lõen, az aláb bi nö vé nyi
zsí rok hasz nál ha tók, ame lye ket a lis tán fel so rolt nö vé -
nyek bõl nyer nek:

A nö vé nyi zsír szo ká sos neve
A fel so rolt zsí ro kat tar tal ma zó

nö vé nyek tu do má nyos el ne ve zé se

1. Il li pe, Bor neo-faggyú
vagy Teng ka wang

Sho rea spp.

2. Pál ma olaj Ela e is gu i ne en sis, Ela e is oli fe ra

3. Sal (egy K-in di ai fa faj ta) Sho rea ro bus ta

4. Shea Buty ros per mum par kii

5. Ko kum gur gi Gar ci nia in di ca

6. Man go mag zsír Man gi fe ra in di ca

A jég krém és a ha son ló, fa gyasz tott ter mé kek gyár tá sá -
hoz ké szü lõ cso ko lá dé ban a kó kusz olaj hasz ná la ta is en ge -
dé lye zett.

1 P (pal mi tin sav), O (olaj sav), St (szte arin sav).

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
42. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–2001/111 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékek

1.  §

(1) Ezen elõ írás ér tel mé ben cu kor ter mé kek nek a mel -
lék let A) ré szé ben meg ha tá ro zott ter mé kek mi nõ sül nek.

(2) Az elõ írás nem vo nat ko zik a mel lék let A) ré szé ben
meg ha tá ro zott ter mé kek re, ha azok por cu kor, kan dis cu -
kor, sü veg cu kor for má já ban ke rül nek for ga lom ba.

2.  §

(1) Az élel mi sze rek je lö lé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ -
írásokon túl me nõ en, a mel lék let A) ré szé ben fel so rolt ter -
mé kek re az e §-ban fog lalt kö ve tel mé nyek vo nat koz nak.

(2) Az e §-ban le ír tak fenn tar tá sá val, a mel lék let A) ré -
szé ben fel so rolt meg ne ve zé sek csak az ezen elõ írásnak
meg fe le lõ ter mé kek re hasz nál ha tók.

(3) A mel lék let A) ré szé nek 2. pont já ban meg adott ter -
mék név al kal maz ha tó a 3. pont já ban meg ha tá ro zott ter -
mék re is.

(4) A 20 g-nál ki sebb net tó tö me gû, elõ re cso ma golt ter -
mé kek ese té ben a net tó tö me get nem szük sé ges fel tün tet ni
a cso ma go lá son.

(5) A cu kor ol dat, in vert cu kor-ol dat és in vert cu kor-szi -
rup szá raz anyag-tar tal mát és in vert cu kor-tar tal mát fel kell
tün tet ni a je lö lé sen.

(6) Az ol dat ban kris tá lyos részt is tar tal ma zó in vert cu -
kor-szi rup je lö lé sén fel kell tün tet ni a „kris tá lyos részt tar -
tal maz” fel ira tot.

(7) Ha a mel lék let A) ré szé nek 7. és 8. pont já ban meg -
adott ter mé kek szá raz anyag ra szá mít va 5%-nál több fruk -
tózt tar tal maz nak, „glü kóz-fruk tóz szörp” vagy „fruk -
tóz-glü kóz szörp”, illetve „szá rí tott glü kóz-fruk tóz szörp”
vagy „szá rí tott fruk tóz-glü kóz szörp” el ne ve zést kap nak
at tól füg gõ en, hogy a glü kóz vagy a fruk tóz ará nya a na -
gyobb.

3.  §

Ez az elõ írás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az egyes cu kor ter -
mé kek rõl  szóló 1–3–2001/111 szá mú elõ írása 2003-ban
jó vá ha gyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti.

4.  §

Ez az elõ írás az em ber i fo gyasz tás ra szánt egyes cu kor -
faj ták ról  szóló, 2001. de cem ber 20-i 2001/111/EK ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.
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Mel lék let az 1–3–2001/111 szá mú elõ íráshoz

Cukortermékek

A) Ter mék meg ne ve zé sek és -meg ha tá ro zá sok

1. Fél fe hér kris tály cu kor (fél fe hér cu kor)(1)

Tisz tí tott és kris tá lyo sí tott sza cha róz, egy ne mû, szem csés, az aláb bi jel lem zõk kel:

a) po la ri zá ció: leg alább 99,5 °Z(2)

b) in vert cu kor-tar ta lom: leg fel jebb 0,1 tö meg szá za lék
c) szá rí tá si tö meg vesz te ség: leg fel jebb 0,1 tö meg szá za lék

2. Kris tály cu kor (cu kor vagy fe hér cu kor)(1)

Tisz tí tott és kris tá lyo sí tott sza cha róz, egy ne mû, szem csés, az aláb bi jel lem zõk kel:
a) po la ri zá ció: leg alább 99,7 °Z
b) in vert cu kor-tar ta lom: leg fel jebb 0,04 tö meg szá za lék
c) szá rí tá si tö meg vesz te ség: leg fel jebb 0,06 tö meg szá za lék
d) ér ték pont szi lárd szín re: leg fel jebb 9, a B) rész a) pont ja sze rint

meg ha tá roz va

3. Fi no mí tott kris tály cu kor (ext ra fe hér cu kor)(1)

Olyan ter mék, amely nek jel lem zõi meg fe lel nek a 2. a), b) és c) pont ban meg adott kö ve tel mé nyek nek, és a mel lék let
B) rész e alap ján szá mí tott ér ték pon tok össze ge nem ha lad ja meg a 8-at, ezen be lül:

a) ér ték pont szi lárd szín re: leg fel jebb 4
b) ér ték pont ha mu tar ta lom ra: leg fel jebb 6
c) ér ték pont ol dat ban mért szín re: leg fel jebb 3

4. Cu kor ol dat(3)

Sza cha róz vi zes ol da ta, az aláb bi jel lem zõk kel:
a) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 62 tö meg szá za lék

b) in vert cu kor-tar ta lom (fruk tóz-dext róz há nya dos: 1,0 ± 0,2): leg fel jebb 3 tö meg szá za lék szá raz anyag -
ra szá mít va

c) ve ze tõ ké pes ség-mé rés sel meg ha tá ro zott hamu: leg fel jebb 0,1 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va, a B) rész
b) pont ja sze rint meg ha tá roz va

d) szín ol dat ban: leg fel jebb 45 ICUM SA-egy ség

5. In vert cu kor-ol dat(4)

Hid ro lí zis sel rész ben in ver tált sza cha róz vi zes ol da ta, amely eset leg kris tá lyos részt is tar tal maz, és amely ben az in -
vert cu kor nincs túl súly ban, az aláb bi jel lem zõk kel:

a) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 62 tö meg szá za lék

b) in vert cu kor-tar ta lom (fruk tóz-dext róz há nya dos: 1,0 ± 0,1): 3–50 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va

c) ve ze tõ ké pes ség-mé rés sel meg ha tá ro zott hamu: leg fel jebb 0,4 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va, a B) rész
b) pont ja sze rint meg ha tá roz va

6. In vert cu kor-szi rup(4)

Hid ro lí zis sel rész ben in ver tált sza cha róz eset leg kris tá lyos részt is tar tal ma zó vi zes ol da ta, amely ben az in vert cu kor
van túl súly ban, az aláb bi jel lem zõk kel:

(1) A ter mék cso ma go lá sán a zá ró jel ben lévõ meg ne ve zést nem kell fel tün tet ni.
(2) °Z: A Nem zet kö zi Cu kor ská la egy sé ge. 100 °Z egyen lõ 26,000 g le ve gõ ben mért tö me gû tisz ta sza cha róz desz til lált víz zel 20 °C-on 100,00 cm3-re fel -

töl tött ol da tá nak op ti kai for ga tá sá val.
(3) A „fe hér” jel zõ hasz nál ha tó az olyan cu kor ol dat meg ne ve zé sé ben, amely nek a szí ne nem ha lad ja meg a 25 ICUMSA egy sé get a B) rész c) pont ja sze rint

meg ha tá roz va.
(4) A „fe hér” jel zõ hasz nál ha tó olyan in vert cu kor-ol dat és in vert cu kor-szi rup meg ne ve zé sé ben, amely nek:
– a ve ze tõ ké pes ség-mé rés sel meg ha tá ro zott ha mu ja nem ha lad ja meg a 0,1%-ot,
– ol dat ban mért szí ne nem ha lad ja meg a 25 ICUMSA egy sé get, a B) rész c) pont ja sze rin ti mód szer rel meg ha tá roz va.
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a) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 62 tö meg szá za lék

b) in vert cu kor-tar ta lom (fruk tóz-dext róz há nya dos: 1,0 ± 0,1): több mint 50 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va

c) ve ze tõ ké pes ség-mé rés sel meg ha tá ro zott hamu: leg fel jebb 0,4 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va, a B) rész
b) pont ja sze rint meg ha tá roz va

7. Glü kóz szi rup

Ke mé nyí tõ bõl és/vagy inu lin ból elõ ál lí tott ét ke zé si sza cha ri dok tisz tí tott és kon cent rált vi zes ol da ta az aláb bi jel lem -
zõk kel:

a) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 70 tö meg szá za lék

b) dext róz-egyen ér ték (DE): leg alább 20 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va és D-glü kóz -
ban ki fe jez ve

c) szul fát ha mu: leg fel jebb 1 tö meg szá za lék szá raz anyag -
ra szá mít va

8. Szá rí tott glü kóz szi rup

Rész ben szá rí tott glü kóz szi rup, az aláb bi jel lem zõk kel:

a) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 93 tö meg szá za lék

b) dext róz-ek vi va lens (DE): leg alább 20 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va és D-glü kóz -
ban ki fe jez ve

c) szul fát ha mu: leg fel jebb 1 tö meg szá za lék szá raz anyag -
ra szá mít va

9. Dext róz vagy dext róz-mo no hid rát

Tisz tí tott és kris tá lyo sí tott, egy mo le ku la kris tály vi zet tar tal ma zó D-glü kóz az aláb bi jel lem zõk kel:

a) dext róz(D-glü kóz)-tar ta lom: leg alább 99,5 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va

b) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 90,0 tö meg szá za lék

c) szul fát ha mu: leg fel jebb 0,25 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va

10. Dext róz vagy víz men tes dext róz (dext róz an hid rid)

Tisz tí tott és kris tá lyo sí tott, kris tály vi zet nem tar tal ma zó D-glü kóz, az aláb bi jel lem zõk kel:

a) dext róz(D-glü kóz)-tar ta lom: leg alább 99,5 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va

b) szá raz anyag-tar ta lom: leg alább 98 tö meg szá za lék

c) szul fát ha mu: leg fel jebb 0,25 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va

11. Fruk tóz

Tisz tí tott és kris tá lyo sí tott D-fruk tóz az aláb bi jel lem zõk kel:

a) fruk tóz tar ta lom: leg alább 98 tö meg szá za lék szá raz -
anyag ra szá mít va
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b) glü kóz tar ta lom: leg fel jebb 0,5 tö meg szá za lék
c) szá rí tá si tö meg vesz te ség: leg fel jebb 0,5 tö meg szá za lék
d) ve ze tõ ké pes ség-mé rés sel meg ha tá ro zott hamu: leg fel jebb 0,1 tö meg szá za lék szá raz -

anyag ra szá mít va, a B) rész
b) pont ja sze rint meg ha tá roz va

B) A szi lárd szín, hamu, ol dat ban mért szín ér ték pont ja i nak meg ha tá ro zá sa

Egy ér ték pont meg fe lel:
a) szi lárd szín ese tén 0,5 eta lon egy ség nek, az in ter ven ci ós hi va ta lok ál tal fel vá sá rolt cu kor mi nõ sé gé nek meg ha tá ro -

zá sá ra szol gá ló mód sze rek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1969. jú li us 1-jei 1265/69/EGK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
1265/69/EGK ren de let) mel lék le te A. fe je ze té nek, 2. pont ja sze rint meg ha tá roz va;

b) hamu ese té ben 0,0018%-nak, az 1265/69/EGK ren de let mel lék le te A. fe je ze té nek 1. pont ja sze rint meg ha tá roz va;
c) ol dat ban mért szín ese tén 7,5 ICUM SA-egy ség nek, az 1265/69/EGK ren de let mel lék le te A. fe je ze té nek 3. pont ja

sze rint meg ha tá roz va.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
44. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–2001/113 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem, zselé,
marmelád és cukrozott gesztenyekrém

1.  §

Az elõ írás az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter -
mé kek re vo nat ko zik, de nem ter jed ki a fi nom pék áruk,
 sütemények, tar tós lisz tes áruk elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált
ter mé kek re.

2.  §

(1) Az élel mi sze rek re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írásokon
túl, ezt az elõ írást az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
ter mé kek re az e §-ban fog lalt fel té te lek kel kell al kal maz ni.

(2) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mék meg ne ve -
zé sek csak az oda be so rolt ter mé kek re al kal maz ha tók, és
azok ki zá ró lag a meg fe le lõ meg ne ve zés sel ke rül het nek
for ga lom ba. Az 1. szá mú mel lék let ben fel tün te tett meg ne -
ve zé sek ki egé szít he tõk a gya kor lat ban hasz nált más meg -
ne ve zé sek kel is, ame lyek azon ban nem té veszt he tõk össze
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rol tak kal.

(3) A ter mék meg ne ve zé sé ben fel kell tün tet ni az elõ ál -
lí tá sá hoz fel hasz nált gyü mölcs(ök) ne vét, a be mért tö me -
gük sze rin ti csök ke nõ sor rend ben. Há rom- vagy több fé le
gyü mölcs alap anyag fel hasz ná lá sa ese tén a ter mék meg ne -

ve zé sé ben sze rep lõ gyü möl csök fel so ro lá sa he lyett a „Ve -
gyes gyü mölcs” vagy eh hez ha son ló ki fe je zés, vagy a fel -
hasz nált gyü möl csök szám sze rû meg adá sa hasz nál ha tó.

(4) A ter mék je lö lés nek tar tal maz nia kell a gyü mölcs tar -
ta lom ra uta ló ki fe je zést a „Ké szült ... g gyü mölcs/100 g”
fel tün te té sé vel, ahol a vég ter mék re vo nat koz tat va kell
meg ad ni a mennyi sé ge ket. A gyü mölcs tar ta lom alatt a ter -
mék gyár tá sá hoz fel hasz nált gyü mölcs mennyi sé gét kell
ér te ni, a ki vo nat ké szí té sé hez fel hasz nált víz nél kül.

(5) A je lö lés nek tar tal maz nia kell: „Összes cu kor tar ta -
lom ...... g/100 g”, ahol a kész ter mék ben 20 °C-on, ref rak -

to mé ter rel, ± 3 ref.% pon tos ság gal meg ha tá ro zott ér té ket
kell fel tün tet ni. A cu kor tar tal mat azon ban nem szük sé ges
fel tün tet ni ab ban az eset ben, ha a Ma gyar Élel mi szer -
könyv nek az élel mi sze rek táp ér ték je lö lé sé rõl  szóló
1–1–90/496 szá mú elõ írása sze rin ti táp ér ték je lö lés ben ez
sze re pel.

(6) A (4) és (5) be kez dés sze rin ti je lö lé se ket a ter mék
ne vé vel azo nos lá tó me zõ ben, jól lát ha tó an kell fel tün tet ni.

(7) A ter mék kén-di oxid-tar tal mát 10 mg/kg-ot meg ha -
la dó mennyi ség ese tén a ter mék össze te võ i nek fel so ro lá -
sá ban is meg kell adni.

3.  §

Az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mé kek hez
csak a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt össze te võk és a
3. szá mú mel lék let ben meg adott nyers anya gok hasz nál ha -
tók fel, a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi sze rek hez
en ge dé lye zett ada lék anya gok ál ta lá nos elõ írásairól  szóló
1–2–89/107 szá mú elõ írás és en nek ha té ko nyabb al kal ma -
zá sát szol gá ló, a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az ada lék -
anya gok ra vo nat ko zó rész le tes elõ írásai be tar tá sa mel lett.



4.  §

Ez az elõ írás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek a gyü mölcs dzsem, 
zse lé, mar me lád és cuk ro zott gesz te nye krém rõl  szóló
1–3–2001/113 szá mú elõ írása 2002-ben jó vá ha gyott 1. ki -
adá sa ha tá lyát vesz ti.

5.  §

Ez az elõ írás az em ber i fo gyasz tás ra szánt gyü mölcs -
dzse mek rõl, zse lék rõl, mar me lá dok ról és a cuk ro zott gesz -
te nye krém rõl  szóló, 2001. de cem ber 20-i 2001/113/EK ta -
ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

1. számú melléklet
az 1–3–2001/113 számú elõ íráshoz

A termékek megnevezései, meghatározásai
és jellemzõi

1. A ter mé kek meg ha tá ro zá sai

– A „dzsem” cu kor, pulp és/vagy egy- vagy több faj ta
gyü mölcs pü ré és víz meg fe le lõ ko cso nyás ál lo má nyú ke -
ve ré ke.

A cit rus dzsem elõ ál lít ha tó egész, csí ko zott és/vagy sze -
le telt gyü mölcs bõl is.

1000 g kész ter mék pulp- és/vagy gyü mölcs pü ré-tar tal -
ma nem le het ke ve sebb mint

= 350 g ál ta lá nos sza bály ként,
= 250 g pi ros ri bisz ke, ma dár ber ke nye, ho mok tö vis,

fe ke te ri bisz ke, csip ke bo gyó és birs al ma ese té ben,
= 150 g gyöm bér ese té ben,
= 160 g ka su al ma ese té ben,
= 60 g pas sió gyü mölcs ese té ben.
= Az „ext ra dzsem” cu kor, egy- vagy több fé le sû rí tet -

len gyü mölcs pulp és víz meg fele lõen zse lés ál la -
po tú ke ve ré ke. A csip ke bo gyó, a mag nél kü li mál -
na, fe ke te sze der, fe ke te ri bisz ke, áfo nya és pi ros
ri bisz ke ext ra dzsem elõ ál lít ha tó az adott gyü -
mölcs bõl ké szí tett sû rí tet len pü ré bõl is. A cit rus
ext ra dzsem elõ ál lít ha tó egész, csí ko zott és/vagy
sze le telt gyü mölcs bõl is.

Alma, kör te, szil va, sár ga dinnye, gö rög dinnye, szõ lõ,
sü tõ tök, ubor ka és pa ra di csom más gyü mölccsel ke ver ve
nem hasz nál ha tó ext ra dzsem elõ ál lí tá sá hoz.

1000 g kész ter mék pulp tar tal ma nem le het ke ve sebb,
mint:

= 450 g ál ta lá nos sza bály ként,
= 350 g pi ros ri bisz ke, ma dár ber ke nye, ho mok tö vis,

fe ke te ri bisz ke, csip ke bo gyó és birs al ma ese té ben,
= 250 g gyöm bér ese té ben,
= 230 g ka su al ma ese té ben,
= 80 g pas sió gyü mölcs ese té ben.

– A „zse lé” cu kor, gyü mölcs lé és/vagy egy- vagy több -
fé le gyü mölcs vi zes ki vo na tá nak meg fele lõen zse lés ke ve -
ré ke.

1000 g kész ter mék elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált gyü mölcs -
lé és/vagy vi zes ki vo nat mennyi sé ge nem le het ke ve sebb
mint a dzsem elõ ál lí tá sá hoz elõ írt mennyi ség. Eze ket a
mennyi sé ge ket a ki vo nat ké szí té sé hez fel hasz nált víz
mennyi sé ge nél kül kell szá mí ta ni.

– ,,Ext ra zse lé” ese té ben az 1000 g kész ter mék elõ ál lí -
tá sá hoz fel hasz nált gyü mölcs lé és/vagy vi zes ki vo nat
mennyi sé ge nem le het ke ve sebb, mint az ext ra dzsem elõ -
ál lí tá sá hoz elõ írt mennyi ség. Eze ket a mennyi sé ge ket a ki -
vo nat ké szí té sé hez fel hasz nált víz mennyi sé ge nél kül kell
szá mí ta ni. Alma, kör te, szil va, sár ga dinnye, gö rög dinnye,
szõ lõ, sü tõ tök, ubor ka és pa ra di csom más gyü mölccsel ke -
ver ve nem hasz nál ha tó az ext ra zse lé elõ ál lí tá sá hoz.

– A „mar me lád” víz, cu kor és meg ha tá ro zott cit rus ter -
mé kek (pulp, püré, lé, vi zes ki vo nat és héj) meg fele lõen
zse lés ál lo má nyú ke ve ré ke. 1000 g kész ter mék elõ ál lí tá sá -
hoz fel hasz nált cit rus gyü mölcs mennyi sé ge nem le het ke -
ve sebb mint 200 g, amely bõl leg alább 75 g-nak az en do -
kar pi um ból kell szár maz nia. A ’zse lé mar me lád’ meg ne ve -
zés ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ami kor a ter mék nem
tar tal maz old ha tat lan ré sze ket, ki vé ve a kis mennyi sé gû fi -
no man sze le telt hé jat.

– A „cuk ro zott gesz te nye krém” víz, cu kor és leg alább
380 g gesz te nye (Cas ta nea sa ti va) ke ve ré ke 1000 g kész -
ter mék re szá mít va.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott ter mé kek szá raz -
anyag-tar tal ma leg alább 60% ref rak to mé ter rel mér ve, ki -
vé ve azo kat a ter mé ke ket, ame lyek ese té ben a cuk rot rész -
ben vagy tel je sen éde sí tõ szer rel he lyet te sí tet ték.

Az élel mi sze rek je lö lé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ -
írások be tar tá sa mel lett egyes spe ci á lis, kü lön meg ha tá ro -
zott ese tek ben az elsõ rész ben meg ha tá ro zott ter mé kek re
fenn tar tott meg ne ve zé sek 60%-nál ki sebb ref rak ci ó jú ter -
mé kek re is al kal maz ha tók.

3. Több fé le gyü mölcs bõl ké szült ter mék ese té ben az
1. pont ban meg ha tá ro zott mi ni má lis gyü mölcs tar tal ma kat
az egyes gyü mölcs fé lék re a szá za lék ban meg adott
mennyi sé gük ará nyá ban kell al kal maz ni.

2. számú melléklet
az 1–3–2001/113 számú elõ íráshoz

Felhasználható összetevõk

Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mé kek hez a kö -
vet ke zõ ki egé szí tõ össze te võk hasz nál ha tók:

– a Ma gyar Élel mi szer könyv nek a méz rõl  szóló
1–3–2001/110 szá mú elõ írása sze rin ti méz: va la mennyi
ter mék hez, mint a cuk rok tel jes vagy rész be ni helyettesí -
tõje,
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– gyü mölcs lé: csak a dzse mek hez,
– cit rus gyü mölcs lé: más gyü mölcs tí pu sok ból elõ ál lí -

tott ter mék ese té ben: csak a dzse mek, ext ra dzse mek, zse -
lék és ext ra zse lék ese té ben,

– pi ros gyü möl csök leve: csak a kö vet ke zõ gyü möl -
csök bõl elõ ál lí tott dzsem hez vagy ext ra dzsem hez: csip ke -
bo gyó, sza mó ca, mál na, eg res, pi ros ri bisz ke, szil va és re -
bar ba ra,

– cék la lé: csak a kö vet ke zõ gyü möl csök bõl ké szült
dzsem hez és zse lé hez: sza mó ca, mál na, eg res, pi ros ri bisz -
ke és szil va,

– cit rus fé lék il ló ola ja: csak a mar me lád hoz vagy a zse -
lé mar me lád hoz,

– ét ke zé si ola jok és zsí rok: hab zás gát ló ként va la -
mennyi ter mék hez,

– pek tin ol dat: va la mennyi ter mék hez,
– cit rus héj: dzsem hez, ext ra dzsem hez, zse lé hez és ext -

ra zse lé hez,
– Pe lar go ni um odo ra tis si mum le ve le (cit rom il la tú

mus kát li): birs al má ból ké szült dzsem hez, ext ra dzsem hez,
zse lé hez, ext ra zse lé hez,

– al ko hol, bor és li kõr bor, dió, mo gyo ró és man du la,
aro más nö vé nyek, fû sze rek, va ní lia és va ní lia ki vo nat:
min den ter mék hez,

– va nil lin: min den ter mék hez.

3. számú melléklet
az 1–3–2001/113 számú elõ íráshoz

Felhasználható nyersanyagok

A) A nyersanyagok meghatározása

1. Gyü mölcs:

– friss, egész sé ges, meg fele lõen érett, ép, va la mennyi
hasz nos össze te võ jét tar tal ma zó gyü mölcs a szennye zõ
anya gok és a fel dol go zás ra nem meg fe le lõ ré szek el tá vo lí -
tá sa után,

– ezen elõ írás szem pont já ból a pa ra di csom, a re bar ba ra 
le vél nye lé nek ehe tõ rész e, a sár ga ré pa, az édes bur go nya
(Ba ta ta), az ubor ka, a sü tõ tök és a dinnye fé lék is gyü -
mölcs nek szá mí ta nak,

– a gyöm bér (Zin gi ber of fi ci na le) a nö vény ehe tõ ré szét 
je len ti friss ál la pot ban vagy tar tó sít va. A gyöm bér le het
szá rí tott vagy szi rup ban tar tó sí tott.

2. (Gyü mölcs)pulp:

A gyü mölcs ehe tõ rész e, ese ten ként a héj, illetve a bõr, a 
ma gok és a ha son ló ré szek nél kül, sze le tel ve vagy zúz va,
de nem szi tán át tör ve.

3. (Gyü mölcs)püré:

A gyü mölcs ehe tõ rész e, szük ség sze rint a héj, illetve a
bõr, a ma gok és a ha son ló ré szek nél kül, me lyet szi tán át -
tör ve vagy ha son ló mû ve let tel nyer nek.

4. Vi zes (gyü mölcs)ki vo nat:

A vi zes gyü mölcs ki vo nat a szük ség sze rû en fel lé põ
vesz te sé gek tõl el te kint ve tar tal maz za a fel hasz nált gyü -
mölcs va la mennyi víz ben old ha tó össze te võ jét.

5. Cu kor:

Az en ge dé lye zett cuk rok a kö vet ke zõk:
– a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az em ber i fo gyasz tás -

ra szánt egyes cu kor ter mé kek rõl  szóló 1–3–2001/111 szá -
mú elõ írása sze rin ti cu kor,

– fruk tóz szi rup,
– gyü mölcs bõl ki vont cuk rok,
– bar na cu kor.

B) A nyersanyagok kezelése

1. Az A) rész 1., 2., 3. és 4. pont jai sze rin ti nyers anya -
gok a kö vet ke zõ mó don ke zel he tõk:

– hõ ke ze lés, hû tés vagy fa gyasz tás,
– fa gyaszt va szá rí tás,
– sû rí tés, tech no ló gi a i lag le het sé ges mér ték ben,
– az „ext ra” meg je lö lé sû ter mé kek gyár tá sá hoz hasz -

nált alap anya gok ki vé te lé vel: kén-di oxid (E 220) vagy só i -
nak (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 és E 227) hoz zá -
adá sa a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi sze rek ben
hasz nál ha tó ada lék anya gok, az éde sí tõ sze rek és a szí ne zé -
kek ki vé te lé vel címû 1–2–95/2 szá mú elõ írása sze rint.

2. A dzsem elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált sár ga ba rack és
szil va a fa gyaszt va szá rí tá son kí vül más mó don is víz te le -
nít he tõ.

3. A cit rus héj sós lé ben is tar tó sít ha tó.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
49. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyûjtemény

3–1–80/891 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával
készült élelmiszerek erukasav-tartalmának

meghatározási módszere

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv nek az ét ola jok ban, zsí rok -
ban, valamint hoz zá adott ét ola jat és zsírt tar tal ma zó élel -
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mi sze rek ben meg en ge dett eru ka sav-tar ta lom ról  szóló
1–3–76/621 szá mú elõ írása 1.  §-ában sze rep lõ ter mé kek
eru ka sav-tar tal má nak meg ha tá ro zá sát a mel lék let ben le írt
mód szer sze rint kell el vé gez ni.

2.  §

Ez az elõ írás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az ét olaj, ét ke zé si
zsír, valamint ezek hoz zá adá sá val ké szült élel mi sze rek
eru ka sav-tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló 3–1–80/891 
szá mú elõ írása 1995-ben jó vá ha gyott 1. ki adá sa ha tá lyát
vesz ti.

3.  §

Ez az elõ írás a köz vet le nül em ber i fo gyasz tás ra szánt ola -
jok (ét ola jok) és zsí rok (ét ke zé si zsí rok), valamint a hoz zá -
adott ola jo kat és zsí ro kat tar tal ma zó élel mi sze rek eru ka -
sav-tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó kö zös sé gi vizs -
gá la ti mód sze rek rõl  szóló, 1980. jú li us 25-i 80/891/EGK bi -
zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Melléklet
a 3–1–80/891 számú elõ íráshoz

Az erukasav-tartalom meghatározása

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let

Ezzel a mód szer rel az eru ka sav-tar tal mat le het meg ha -
tá roz ni

a) ola jok ban és zsí rok ban, az eset leg je len le võ cet olaj -
sav (a do ko zén sav cisz-izo mér je, amely a hal ola jok ban
for dul elõ) mel lett;

b) hid ro gé ne zett ola jok ban és zsí rok ban a cet olaj sav és
a do ko zén sav transz-izo mér jei mel lett.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás

Eru ka sav-tar ta lom: az eru ka sav mennyi sé ge a le írt
mód szer sze rint meg ha tá roz va.

3. A mód szer elve

A zsír sa vak me til ész te re it ezüst-nit rá tot tar tal ma zó vé -
kony ré teg le me zen kis hõ mér sék le ten el vá laszt juk. Az el -
vá lasz tott ész te rek mennyi sé gét gáz kro ma to gráf fal meg -
ha tá roz zuk.

4. Vegy sze rek

4.1. Víz
4.1.1. Ha az ol dás hoz, hí gí tás hoz és mo sás hoz vi zet

hasz ná lunk, úgy azon min dig desz til lált vi zet, vagy az zal
azo nos mi nõ sé gû ion men tes vi zet ér tünk.

4.1.2. Ha „ol dás nál” vagy „hí gí tás nál” a re a gens re
sem mi lyen uta sí tás nincs meg ad va, úgy az min dig víz ben
tör té nõ ol dás, illetve víz zel tör té nõ hí gí tást je len t.

4.2. Vegy szer mi nõ ség
Amennyi ben sem mi lyen el len ke zõ uta sí tás nincs, az

összes fel hasz nált vegy szer nek „ana li ti kai leg tisz tább”
(alt.) mi nõ sé gû nek kell len nie.

4.3. Fris sen desz til lált di etil-éter, per oxid men tes.

4.4. n-He xán.

4.5. Szi li ka gél G (Ki e sel gel G), ré teg-kro ma to grá fi ás
cél ra.

4.6. Szi li ka gél G (Ki e sel gel G), osz lop-kro ma to grá fi ás
cél ra.

4.7. Ezüst-nit rát ol dat, 200 g/l: 24 g ezüst-nit rá tot víz -
ben fel ol dunk, majd víz zel 120 ml-re fel tölt jük.

4.8. Eru ka sav-me til ész ter ol dat, 5 mg/ml: 50 mg eru ka -
sav-me til ész tert né hány ml n-he xán ban fel ol dunk, majd
n-he xán nal 10 ml-re fel tölt jük.

4.9. Tet ra ko zán sav-me til ész ter ol dat, bel sõ stan dard,
0,25 mg/ml: 25 mg tet ra ko zán sav-me til ész tert né hány ml
n-he xán ban ol dunk (mint a 4.8.-nál) és 100 ml-re fel tölt jük.

4.10. Fut ta tó szer: to lu ol: n-he xán = 90:10 ará nyú (v/v)
ele gye.

4.11. 2,7-dik lór-flu o resz ce in ol dat, 0,5 g/l: 50 mg 2,7-
di klór-flu o resz ce int me le gí tés és ke ve rés köz ben 100 ml
50%-os vi zes me ta nol ban ol dunk.

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg 0,1 mg mé ré si pon tos ság gal

5.2. Vé kony ré teg-kro ma to grá fi ás esz kö zök és a kö vet -
ke zõk:

5.2.1. Fa gyasz tó szek rény, amely nek tá ro ló-hõ mér sék -
le te mí nusz 20 °C és mí nusz 25 °C kö zött van

5.2.2. Üveg la pok, 200 mm × 200 mm-es
5.2.3. UV-lám pa
5.2.4. Üveg osz lop, 200 mm hosszú, bel sõ át mé rõ je

10 mm, üveg gya pot tal vagy üveg szû rõ lap pal el lát va, en -
nek hi á nyá ban kis üveg szû rõ töl csér is hasz nál ha tó

5.2.5. Esz kö zök az ol da tok vé kony csík vagy vo nal for -
má já ban tör té nõ fel vi te lé hez.

5.3. Gáz kro ma to gráf elekt ro ni kus in teg rá tor ral, MSZ
ISO 5508 sze rint.

6. A min ta elõ ké szí té se

6.1. Ál ta lá nos rész
A vizs gá lan dó min ta mennyi sé ge 50 g, amennyi ben na -

gyobb mennyi ség re nincs szük ség.

6.2. A min ta vizs gá lat elõt ti elõ ké szí té se
A min tát vizs gá lat elõtt ho mo ge ni zál ni kell.
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6.3. Tá ro lás
Az elõ ké szí tett min tát ál lan dó an egy jól zár ha tó edény -

ben kell tá rol ni.

7. A vizs gá lat me ne te

7.1. A zsír sav-me til ész te rek elõ ál lí tá sa.
Kb. 400 mg olaj- vagy zsír min tá ból az MSZ ISO 5509

sze rint zsír sav me til ész ter ol da tot ál lí tunk elõ, amely kb.
50 mg/ml zsír sav me til ész tert tar tal maz he xán ban old va.

7.2. Vé kony ré teg-kro ma to grá fia.
7.2.1. A ré te gek elõ ál lí tá sa.
60 g szi li ka gélt (4.5.) és 120 ml ezüst-nit rát ol da tot

(4.7.) egy 500 ml-es gömb lom bik ba mé rünk és ho mo gén
szusz pen zió elõ ál lí tá sa cél já ból egy per cig ráz zuk. A
szusz pen zi ót a szo ká sos mó don kb. 0,5 mm ré teg vas tag -
ság ban a le mez re fel visszük. A mennyi ség 5 db 200 mm ×
200 mm-es le mez be fe dé sé re ele gen dõ. A le me ze ket le ve -
gõn meg szá rít juk (a leg jobb kb. 30 per cig sö tét ben vé -
gezni); utá na kb. 2 óra 30 per cig 100 °C-on szá rí tó szek -
rény ben szá rít juk, ak ti vál juk. Az ak ti vá lás után a le me ze -
ket ami lyen gyor san csak le het, hasz nál juk fel, ha szük sé -
ges sö tét ben kell azo kat tá rol ni és fel hasz ná lás elõtt új ból
ak ti vál ni.

Meg jegy zés: 110 °C-os egy órás ak ti vá lás ele gen dõ,
amennyi ben a le me zek szí ne eköz ben nem sö té te dik meg.
Amennyi ben az ol dal ha tást el akar juk ke rül ni, úgy min den 
le mez re az ol da lak tól és a fel sõ szél tõl 10 mm tá vol ság ra, a 
ré teg re egy vo na lat kar col junk, mi e lõtt a le mezt hasz nál -
nánk.

7.2.2. A me til ész ter fel vi te le.
Fel vi võ esz köz zel (5.2.5.) a min tá ból elõ ál lí tott me til -

ész ter ol dat ból (7.1.) 50 ml-t fel vi szünk a ré teg re kb.
50 mm-es vo nal ban, leg alább 40 mm-re az ol da lak tól és

10 mm-re a le mez alsó szé lé tõl. Ez után fel vi szünk 100 ml-t
a min tá ból elõ ál lí tott me til ész ter ol da tot (7.1.) és az eru ka -
sav-me til ész ter ol da tot (4.8.) 1:1 ará nyú ke ve ré ké bõl. A
le mez fény ér zé keny sé ge  miatt az ol da tok fel vi te lé nél kü -
lö nös fi gye lem mel kell el jár ni. A me til ész ter fel vi te le után
a le mez alsó szé lét di etil-éter be me rít het jük ad dig, amíg az 
éter front kb. 5 mm-el a start vo nal fölé emel ke dik. Ez ál tal a 
me til ész ter egy szûk csík ban kon cent rá ló dik.

Meg jegy zés: fel vi he tünk még 50 ml eru ka sav-me til ész -
ter ol da tot (4.8.) a le mez re ab ból a cél ból, hogy ki fej lesz tés
után az eru ka sav-me til ész tert tar tal ma zó zó ná ban az azo -
no sí tást meg könnyít sük (lásd: az áb rát).

7.2.3. A kro ma to gram ki fej lesz té se
A meg fe le lõ fut ta tó szert (4.10.) a fut ta tó kád ba önt jük

úgy, hogy ma gas sá ga 5 mm le gyen, és a fe dõt rát éve egy
fa gyasz tó szek rény be tesszük (5.2.1.), amely nek hõ mér -
sék le te mí nusz 25 °C, vagy eh hez köz el álló hõ fo kú. Bi zo -
nyos eset ben cél sze rû le het a fut ta tó kád ki bé le lé se, például 
szû rõ pa pír ral (kb. két óra múl va al kal mas a kro ma to gram
ki fej lesz té sé re).

A le mezt óva to san a fut ta tó kád ba ál lít juk és hagy juk a
fo lya dé kot kb. a le mez ma gas sá gá nak fe lé ig, kétharma -

dáig fel fut ni. A le mez ki vé te le után az ol dó szert a le mez rõl 
gyen ge nit ro gén áram mal el pá ro log tat juk. Ez után a le mezt
újra a fut ta tó kád ba tesszük, és hagy juk a fo lya dé kot a le -
mez fel sõ szé lé ig fel fut ni. Vé gül a le mezt újra ki vesszük,
és a fent le ír tak sze rint nit ro gén áram mal meg szá rít juk,
majd 2,7-dik lór-flu o resz ce in ol dat tal (4.11.) leperme -
tezzük.

UV-fény ben le het meg ha tá roz ni a min ta eru ka sav-me -
til ész ter zó ná ját, össze ha son lít va az eru ka sav-me til ész tert
tar tal ma zó min ta in ten zí vebb zó ná já val (lásd az áb rát).

7.2.4. A me til ész ter-frak ció el kü lö ní té se.
A min ta eru ka sav-me til ész tert tar tal ma zó zó ná ját a le -

mez rõl tel jes mennyi ség ben le ka par juk és egy 50 ml-es
lom bik ba tesszük.

Az eru ka sav-me til ész ter fe let ti és alat ti szi li ka gélt,
amely az összes töb bi zsír sav me til ész ter frak ci ót tar tal -
maz za, a le mez rõl ha son ló an le ka par juk és egy má sik
50 ml-es lom bik ba tesszük. Mind egyik lom bik ba 1,0 ml
tet ra ko zán sav-me til ész tert tar tal ma zó stan dard ol da tot
(4.9.) és 10 ml di etil-étert mé rünk (4.3.). Össze ke ver jük és
mind két lom bik tar tal mát egyen ként egy-egy kb. 1 g szi li -
ka gélt (4.6.) tar tal ma zó osz lop ra vagy üveg szû rõ töl csér re
(5.2.4.) visszük.

Az ész tert há rom szor-négy szer 10 ml di etil-éter rel
 eluáljuk. Az elu á tu mo kat kis lom bik ba gyûjt jük, gyen ge
nit ro gén áram ban az ol dó szer nagy ré szét óva to san, kis
rész le tek ben el pá ro log tat juk és az után kú pos végû üveg -
csék be át visszük. A ma ra dék ol dó szert nit ro gén áram ban
el pá ro log tat juk, a me til ész ter az üveg cse al já ban kon cent -
rá ló dik.

Vé gül a me til ész tert kb. 25–50 ml he xán ban fel old juk.
(4.4.)

7.3. Gáz kro ma to grá fia
7.3.1. Az MSZ ISO 5508 sze rint le írt mód szer alap ján

1–2 ml me til ész ter ol da tot be fecs ken de zünk.
a) az eru ka sav-me til ész tert tar tal ma zó frak ci ó ból, és
b) ab ból a frak ci ó ból, amely a töb bi zsír sav-me til ész -

tert tar tal maz za.
7.3.2. Elekt ro ni kus in teg rá tor se gít sé gé vel a kö vet ke zõ 

csúcs alat ti te rü le te ket ha tá roz zuk meg:
7.3.2.1. az eru ka sav-me til ész tert tar tal ma zó frak ció

kro ma to gram já ból:
a) eru ka sav-me til ész ter (E),
b) bel sõ stan dard (L1),
c) az összes me til ész ter a bel sõ stan dard nél kül (EF);
7.3.2.2. a töb bi zsír sav me til ész te rét tar tal ma zó frak ció

kro ma to gram já ból:
a) az összes me til ész ter a bel sõ stan dard nél kül (RF),
b) a bel sõ stan dard (L2).

8. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

8.1. Szá mí tás és kép le tek
8.1.1. A min ta eru ka sav-tar tal mát, ame lyet mint me til -

ész tert az összes me til ész ter szá za lé ká ban fe jez zük ki, a
kö vet ke zõ kép let tel szá mít juk ki:
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ahol:
E, EF, RF, L1 és L2 a csúcs alatti területeket jelentik a

7.3.2. pontnak megfelelõen, amelyeket szükség esetén egy
hitelesítési faktorral korrigáltunk.

Az elõzõ képlettel meghatározott erukasav-metilészter
tartalom jelenti a minta erukasav-tartalmát az összes zsír-
savra vonatkoztatva.

8.1.2. Ha a csúcs alatti területeket százalékban fejezzük
ki, akkor EF és RF-ként a következõ értékeket alkalmaz-
hatjuk:

EF = 100–L1

RF = 100–L2

8.1.3. A 8.1.1. szerinti képlet feltételezi, hogy a minta
tetrakozánsav-tartalma elhanyagolható. Ha a tetrakozán-
sav mennyisége mégis számottevõ, úgy a tetrakozánsav ér-
tékét (L2), amelyet a maradék frakció kromatogramjából
határoztuk meg, csökkenteni kell:

(L2–T2)-re

ahol:

T
T P

P
2

0 2

0

�
�

és

T2 = a mintából származó tetrakozánsav-metilészter
csúcs alatti területe, amely a részterülete a többi
zsírsav-metilészter frakcióban lévõ belsõ stan-
dard csúcs alatti területének.

P2 = a palmitinsav-metilészter csúcs alatti területe a
többi zsírsavészter frakciójának kromatogramjá-
ban.

T0 = a tetrakozánsav-metilészter csúcs alatti területe
az összes zsírsavat tartalmazó eredeti minta metil-
észtereinek kromatogramjában.

P0 = a palmitinsav-metilészter csúcs alatti területe az
összes zsírsavat tartalmazó eredeti minta metil-
észtereinek kromatogramjában.

9. Ismételhetõség

Az ugyanazon a mintán, egy idõben vagy gyors egy-
másutánban, azonos körülmények között, ugyanazon sze-
mély által elvégzett két meghatározás eredménye közötti
különbség nem haladhatja meg az eredmény 10%-át vagy
0,5 grammot 100 gramm mintában, a magasabb érték
figyelembevételével.
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Ábra

Erukasav-, cetolajsav- és dokozénsav transz-izomerek metilésztereinek vékonyréteg-kromatogramja

1 Minta
2 Erukasav-metilészter
3 Minta + erukasav-metilészter

(1) Az erukasav-metilészter-frakció egyéb, egy kettõskötést tartalmazó szénláncú zsírsav-metilésztereket is tartalmaz, de nem tartalmaz cetolajsav-metilésztert.
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Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
64. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–2–2005/79 számú elõ írás

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ mûanyagok
és mûanyag eszközök minõségi követelményeirõl  szóló 

1–2–2002/72 számú elõ írás módosításáról

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv élel mi sze rek kel érint ke zés -
be ke rü lõ mû anya gok és mû anyag esz kö zök mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 1–2–2002/72 szá mú elõ írásának
(a továb biak ban: 1–2–2002/72 szá mú elõ írás) 2., 3., 5. és
6. szá mú mel lék le te ezen elõ írás mel lék le té nek meg fele -
lõen mó do sul.

2.  §

(1) Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le té -
nek A. ré szé ben meg ha tá ro zott spe ci á lis ki ol dó dá si ha tár -
ér ték nek meg fe le lõ, az anya tej-he lyet te sí tõ és az anya -
tej-ki egé szí tõ táp sze rek rõl  szóló 23/2003. (V. 9.)
ESZCSM ren de let ben [a továb biak ban: 23/2003. (V. 9.)
ESZCSM ren de let] meg ha tá ro zott, 2006. no vem ber 19-ig
töl tés re ke rült anya tej-he lyet te sí tõ és -ki egé szí tõ táp sze re -
ket, illetve a cse cse mõk és kis gyer me kek szá má ra ké szült
fel dol go zott ga bo na ala pú élel mi sze rek rõl és bé bi éte lek rõl 
 szóló 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let ben [a továb -
biak ban: 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let] meg ha tá -
ro zott cse cse mõk nek és kis gyer me kek nek szánt fel dol go -

zott ga bo na ala pú élel mi sze re ket és bé bi éte le ket tar tal ma -
zó üveg edé nyek le zá rá sá ra hasz ná la tos, az 1–2–2002/72
szá mú elõ írás 3. mel lék le té nek A. ré szé ben 88640 EGK-
szám mal sze rep lõ epo xi dált szó ja ola jat tar tal ma zó
PVC-tö mí té sek to vább ra is for gal maz ha tók, fel té ve, hogy
a töl tés idõ pont ja fel van tün tet ve az anya go kon és tár gya -
kon.

(2) A töl tés idõ pont ja he lyet te sít he tõ más meg je lö lés sel, 
fel té ve, hogy ez a meg je lö lés le he tõ vé te szi a töl té si idõ -
pont meg ha tá ro zá sát. Ké rés ese tén a töl tés idõ pont ját az
ille té kes ha tó sá gok és az ezen elõ írás kö ve tel mé nye it ér vé -
nye sí te ni kí vá nó va la mennyi sze mély ren del ke zé sé re kell
bo csá ta ni.

(3) Az elsõ és má so dik be kez dést az élel mi sze rek je lö lé -
sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együt tes ren de let kö ve tel mé nye i nek sé rel me nél kül kell
al kal maz ni.

3.  §

(1) Ez az elõ írás 2006. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) 2007. no vem ber 19-tõl ti los ezen elõ írásnak nem
meg fe le lõ, az élel mi sze rek kel ren del te tés sze rû en érint ke -
zés be ke rü lõ mû anya gok és mû anyag tár gyak gyár tá sa és
be ho za ta la.

4.  §

Ez az elõ írás az élel mi sze rek kel ren del te tés sze rû en
érint ke zés be ke rü lõ mû anya gok ról és mû anyag tár gyak ról
 szóló 2002/72/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. no -
vem ber 18-i 2005/79/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg -
fe le lést szol gál ja.
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Mel lék let az 1–2–2005/79 szá mú elõ íráshoz

I. Az 1–2–2002/72 számú elõ írás 2. számú mellékletének módosítása

1. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 2. szá mú mel lék le te Ál ta lá nos be ve ze té sé nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

„2. A kö vet ke zõ anya gok nem sze re pel nek a lis tán, még ak kor sem, ha azo kat szán dé ko san hasz nál ják és en ge dé lyez ték:

a) en ge dé lye zett sa vak, fe no lok és al ko ho lok alu mí ni um-, am mó ni um-, kal ci um-, vas-, mag né zi um-, ká li um- és
 nátriumsói (ide ért ve a ket tõs és a sa va nyú só kat is); a »... sav(ak), sók« meg ne ve zést tar tal ma zó ne vek azon ban meg -
jelennek a lis tá kon ak kor, ha ott a megfelelõ szabad sav(ak) nem szerepel(nek);

b) en ge dé lye zett sa vak, fe no lok vagy al ko ho lok cink sói (ide ért ve a ket tõs és a sa va nyú só kat is); ezek re a sók ra egy
cso por tos SKH [= 25 mg/kg (Zn-ben ki fe jez ve)] vo nat ko zik; ugyan ez a Zn-re vo nat ko zó kor lá to zás vo nat ko zik még a
következõkre is:

– a lis tán sze rep lõ »... sav(ak), sók« ne vet tar tal ma zó anya gok ak kor, ha ott a meg fe le lõ sza bad sav(ak) nem sze re -
pel(nek);

– a 6. szá mú mel lék let 38. meg jegy zé sé ben sze rep lõ anya gok.”
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2. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 2. szá mú mel lék le te A) ré szé nek „En ge dé lye zett mo no me rek és más ki in du lá si
anya gok” táb lá za ta 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 13720,
20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340, 21460, 24190 EGK szá mú
 sorai he lyé be a kö vet ke zõ szö veg ré szek lép nek:

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

„10690 000079-10-7 Ak ril sav SKH(T) = 6 mg/kg (36)

10750 002495-35-4 Ben zil-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

10780 000141-32-2 Bu til-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

10810 002998-08-5 szek-Bu til-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

10840 001663-39-4 terc-Bu til-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11470 000140-88-5 Etil-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11590 000106-63-8 Izo bu til-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11680 000689-12-3 Izop ro pil-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11710 000096-33-3 Me til-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11830 000818-61-1 Ak ril sav eti lén-gli kol lal al ko tott mo no ész te re SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11890 002499-59-4 Ok til-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

11980 000925-60-0 Pro pil-ak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (36)

13720 000110-63-4 Bu tán-1,4-di ol SKH(T) = 5 mg/kg (24)

20020 000079-41-4 Me tak ril sav SKH(T) = 6 mg/kg (37)

20080 002495-37-6 Ben zil-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

20110 000097-88-1 Bu til-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

20140 002998-18-7 szek-Bu til-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

20170 000585-07-9 terc-Bu til-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

20890 000097-63-2 Etil-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21010 000097-86-9 Izo bu til-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21100 004655-34-9 Izop ro pil-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21130 000080-62-6 Me til-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21190 000868-77-9 Me tak ril sav eti lén-gli kol lal al ko tott mono -
észtere

SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21280 002177-70-0 Fe nil-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21340 002210-28-8 Pro pil-me tak ri lát SKH(T) = 6 mg/kg (37)

21460 000760-93-0 Me tak ril sav-an hid rid SKH(T) = 6 mg/kg (37)

24190 008050-09-7 Fás gyan ta Lásd „Ko lo fó ni um” (EGK-szám:
24100)”

3. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 2. szá mú mel lék le te A) ré szé nek „En ge dé lye zett mo no me rek és más ki in du lá si
anya gok” táb lá za tá nak 11000 EGK-szá mú sora hatályát veszti.

4. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 2. szá mú mel lék le te A) ré szé nek „En ge dé lye zett mo no me rek és más ki in du lá si
anya gok” táb lá za ta a kö vet ke zõ so rok kal egé szül ki:

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

„11005 012542-30-2 Ak ril sav, di cik lo pen te nil-ész ter MMF = 0,05 mg/6 dm2

11500 000103-11-7 Ak ril sav, 2-etil he xil-ész ter SKH = 0,05 mg/kg



2006/140. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10331

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

12786 000919-30-2 3-Ami nop ro pil-tri e to xi szi lán A 3-ami nop ro pil-tri e to xi szi lán ext ra hál -
ha tó ma ra dé ka ke ve sebb le gyen, mint
3 mg/kg töl tõ anyag. Csak szer vet len
töl tõ anya gok re ak tív fe lü let ke ze lé sé re.

13317 132459-54-2 N,N’-Bisz[4-(eto xi kar bo nil)fe nil]1,4,5,8-naf ta -
lin-tet ra kar bo xi di i mid

SKH = 0,05 mg/kg. Tisz ta ság > 98,1%
(m/m) Csak ko mo no mer ként (max 4%)
hasz ná lan dó po li ész te rek hez (PET,
PBT)

14260 000502-44-3 Kap ro lak tám SKH = 0,05 mg/kg (kap ro lak tám és
6-hid ro xi he xán sav össze ge ként ki fe jez -
ve)

16955 000096-49-1 Eti lén-kar bo nát Ma ra dék tar ta lom = 5 mg/kg hid ro gél,
leg fel jebb 10 g hid ro gél: 1 kg élel mi -
szer arány nál. A hid ro li zá tum eti lén-gli -
kolt tar tal maz, amely re az SKH =
30 mg/kg.

21370 010595-80-9 Me tak ril sav, 2-szul fo e til-ész ter MMF = NK (KH= 0,02 mg/6 dm2)

22210 000098-83-9 a–Me til szti rol SKH = 0,05 mg/kg

22932 001187-93-5 Per flu or-me til-per flu or-vi nil-éter SKH = 0,05 mg/kg. Csak ta pa dás gát ló
be vo na tok hoz

24903 068425-17-2 Szi ru pok, hid ro li zált ke mé nyí tõ, hid ro gé ne zett Az 5. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott
elõ írásoknak meg fele lõen

25540 000528-44-9 Ben zolt ri kar bon sav SKH(T) = 5 mg/kg (35)

25550 000552-30-7 Ben zolt ri kar bon sav-an hid rid SKH(T) = 5 mg/kg (35) (Ben zolt ri kar -
bon sav ban ki fe jez ve)”

5. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 2. szá mú mel lék le te B) ré szé nek „Az A) rész be való be so ro lá suk kal kap cso la tos
dön té sig fel hasz nál ha tó mo no me rek és más ki in du lá si anya gok lis tá ja” táb lá za tá nak 11500, 14260, 21370, 22210,
25540, 25550 EGK-számú sora hatályát veszti.

II. Az 1–2–2002/72 számú elõ írás 3. számú mellékletének módosítása

1. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te Ál ta lá nos be ve ze té sé nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

„2. A kö vet ke zõ anya gok nem sze re pel nek a lis tán, még ak kor sem, ha azo kat szán dé ko san hasz nál ják és en ge dé lyez -
ték:

a) en ge dé lye zett sa vak, fe no lok vagy al ko ho lok alu mí ni um-, am mó ni um-, kal ci um-, vas-, mag né zi um-, kál ci um- és
nát ri um sói (ide ért ve a ket tõs és a sa va nyú só kat is); a »... sav(ak), sók« meg ne ve zést tar tal ma zó ne vek azon ban meg je -
len nek a lis tá kon ak kor, ha ott a megfelelõ szabad sav(ak) nem szerepel(nek);

b) en ge dé lye zett sa vak, fe no lok vagy al ko ho lok cink sói (ide ért ve a ket tõs és a sa va nyú só kat is); ezek re a sók ra egy
cso por tos SKH = 25 mg/kg (Zn-ben ki fe jez ve) vo nat ko zik; ugyan ez a Zn-re vo nat ko zó kor lá to zás vo nat ko zik még a
következõkre is:

– a lis tán sze rep lõ »... sav(ak), sók« ne vet tar tal ma zó anya gok ak kor, ha ott a meg fe le lõ sza bad sav(ak) nem sze re -
pel(nek);

– a 6. szá mú mel lék let 38. meg jegy zé sé ben sze rep lõ anya gok.”;
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2. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te A) ré szé nek „Az ada lék- és se géd anya gok rész le ges lis tá ja”
táb lá za ta 30080, 35760, 40580, 42320, 45195, 45200, 53610, 81515, 81760, 88640, 89200, 92030, 96190, 96240, 96320 
EGK-szá mú so rai he lyé be a kö vet ke zõ szö veg ré szek lép nek:

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

„30080 004180-12-5 Ecet sav réz só ja SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

35760 001309-64-4 An ti mon-tri oxid SKH = 0,04 mg/kg (39) (an ti mon ban ki fe jez -
ve)

40580 000110-63-4 1,4-Bu tán di ol SKH(E) = 5 mg/kg (24)

42320 007492-68-4 Szén sa vas réz só SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

45195 007787-70-4 Réz(II)-bro mid SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

45200 001335-23-5 Réz(II)-jo did SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

53610 054453-03-1 Eti lén di a min-tet ra e cet sav-réz só SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

81515 087189-25-1 Gli ce rin cink só po li mer SKH(E) = 25 mg/kg (38) (cink ben ki fe jez ve)

81760 – Sár ga réz, bronz, vö rös réz, sav álló acél,
ón po rok, le mez kék és szá lak, és vö rös -
réz-, ón-és vas öt vö ze tek

SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

88640 008013-07-08 Epo xi dált szó ja olaj SKH= 60 mg/kg. A 23/2003. (V. 9.) ESZCSM
ren de let ben meg ha tá ro zott anya tej-he lyet te sí tõ 
és -ki egé szí tõ táp sze re ket, vagy a 35/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let ben meg ha tá ro zott, 
cse cse mõk nek és kis gyer me kek nek szánt fel -
dol go zott ga bo na ala pú élel mi sze re ket és bé bi -
éte le ket tar tal ma zó üveg edé nyek le zá rá sá ra
hasz ná la tos PVC-tö mí té sek ese té ben azon ban
az SKH 30 mg/kg

89200 007617-31-4 Réz(II)-szte a rát SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

92030 010124-44-4 Réz(II)-szul fát SKH(E) = 5 mg/kg (7) (réz ben ki fe jez ve)

96190 020427-58-1 Cink-hid ro xid SKH(E) = 25 mg/kg (38) (cink ben ki fe jez ve)

96240 001314-13-2 Cink-oxid SKH(E) = 25 mg/kg (38) (cink ben ki fe jez ve)

96320 001314-98-3 Cink-szul fid SKH(E) = 25 mg/kg (38) (cink ben ki fe jez ve)”

3. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te A) ré szé nek „Az ada lék- és se géd anya gok rész le ges lis tá ja”
táb lá za tá nak 30400, 38320 EGK-szá mú sora hatályát veszti.

4. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te A) ré szé nek „Az ada lék- és se géd anya gok rész le ges lis tá ja”
táb lá za ta a kö vet ke zõ so rok kal egészül ki:

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

„30340 330198-91-9 12-(Ace to xi)szte a rin sav, 2,3-bisz(ace -
to xi)pro pil-ész ter

30401 – Zsír sa vak ace ti le zett mo no- és di gli ce -
rid jei

31542 174254-23-0 Ak ril sav, me til-ész ter, 1-do de kán ti ol lal 
kép zett te lo mer, C16-C18al kil-ész te rek

MM = 0,5% (m/m) KT-ben.

43480 064365-11-3 Ak tív szén Az 5. szá mú mel lék let B. ré szé ben sze rep lõ
elõ írásoknak meg fele lõen.

62245 012751-22-3 Vas-fosz fid Csak PET po li me rek és ko po li me rek ese tén.

64990 025736-61-2 Ma le in sav-an hid rid-szti rol, ko po li mer,
nát ri um só

Az 5. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott elõ -
írásoknak meg fele lõen.
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[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

66905 000872-50-4 N-Me til pi ro li don

66930 068554-70-1 Me til szil szeszk vi o xán Ma ra dék mo no mer me til szil szeszk vi o xán ban
< 1 mg me tilt ri me to xi szi lán/kg metilszilszesz -
kvioxán.

67155 – 4-(2-Ben zo xa zo lil)-4’-(5-me til-
2ben zo xa zo lil)sztil bén, 4,4’-bisz
(2-ben zo xa zo lil)sztil bén és
4,4’bisz(5-me til-2-ben zo xa zo lil)
sztil bén ele gye

Leg fel jebb 0,05% (m/m) (a hasz nált anyag
mennyi sé ge/a ke ve rék mennyi sé ge) Az 5. szá -
mú mel lék let ben meg ál la pí tott elõ írásoknak
meg fele lõen.

76415 019455-79-9 Pi me lin sav, kal ci um só

76815 – Adi pin sav és gli ce rin vagy pen ta erit ri -
tol po li ész te re, pá ros szá mú, egye nes -
lán cú C12-C22 zsír sa vak kal kép zett
ész te rek

Az 5. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott elõ -
írásoknak meg fele lõen.

76845 031831-53-5 1,4-Bu tán di ol kap ro lak tám mal kép zett
po li ész te re

Az 5. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott elõ -
írásoknak meg fele lõen.

77370 070142-34-6 Po li eti lén gli kol-30-di po li hid ro xisz te a rát

79600 009046-01-9 Po li eti lén gli kol-tri de cil-éter-fosz fát SKH = 5 mg/kg. Csak vi zes élel mi sze rek kel
ren del te tés sze rû en érint ke zés be ke rü lõ anya gok 
és tár gyak ese té ben. Az 5. szá mú mel lék let ben
meg ál la pí tott elõ írásoknak meg fele lõen.

80000 009002-88-4 Po li eti lén viasz

81060 009003-07-0 Po li pro pi lén viasz”

5. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te B) ré szé nek „Az ada lék- és se géd anya gok rész le ges lis tá ja a
4.  § (2) be kez dé se sze rint” táb lá za ta 40020, 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800,
50880, 50960, 51040, 51120, 67180 EGK-szá mú so rai he lyé be a kö vet ke zõ szövegrészek lépnek:

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

„40020 110553-27-0 2,4-Bisz(ok til ti o me til)-6-me til fe nol SKH(E) = 5 mg/kg (40)

50160 – Di-n-ok til ón-bisz(nal kil(C10-C16)-
mer kap to a ce tát

SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50240 010039-33-5 Di-n-ok til ón-bisz(2-etil he xil ma le át) SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50320 015571-58-1 Di-n-ok til ón-bisz(2-etil he xil mer kap to -
a ce tát)

SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50360 – Di-n-ok til ón-bisz(2-etil ma le át) SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50400 033568-99-9 Di-n-ok til ón-bisz(izo ok til ma le át) SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50480 026401-97-8 Di-n-ok til ón-bisz(izooktil-merkapto -
acetát)

SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50560 – Di-n-ok til ón-1,4-bu tán di ol-bisz
(mer kap to a ce tát)

SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50640 003648-18-8 Di-n-ok til ón-di la u rát SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50720 015571-60-5 Di-n-ok til ón-di ma le át SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50800 – Di-n-ok til ón-di ma le át, észt ere zett SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50880 – Di-n-ok til ón-di ma le át, po li me rek
(n = 2–4)

SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

50960 069226-44-4 Di-n-eti lén gli kol-bisz(mer kap to a ce tát) SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

51040 015535-79-2 Di-n-ok til ón-mer kap to a ce tát SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)
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[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

51120 – Di-n-ok til ón-tio ben zo át-2-etil he xil mer -
kap to a ce tát

SKH(E) = 0,006 mg/kg (17) (ón ban ki fe jez ve)

67180 – [50% (m/m)] ftál sav-n-de cil-n-ok -
til-ész ter, [25% (m/m)] ftál sav di-n-de -
cil-ész ter, és [25% (m/m)]
ftál sav-di-n-ok til-ész ter ele gye

SKH = 5 mg/kg (1)”

6. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te B) ré szé nek „Az ada lék- és se géd anya gok rész le ges lis tá ja a
4.  § (2) be kez dé se sze rint” táb lá za tá nak 76680 EGK-szá mú sora hatályát veszti.

7. Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 3. szá mú mel lék le te B) ré szé nek „Az ada lék- és se géd anya gok rész le ges lis tá ja a
4.  § (2) be kez dé se sze rint” táb lá za ta a kö vet ke zõ sorokkal egészül ki:

[EGK-szám CAS-szám Név Kor lá to zá sok, illetve elõ írások

1. 2. 3. 4.]

„31500 025134-51-4 Ak ril sav, ak ril sav, 2-etil he xi lész ter, 
ko po li mer

SKH(E) = 6 mg/kg (36) (ak ril sav ban ki fe jez ve) 
és SKH = 0,05 mg/kg (ak ril sav, 2-etilhexil -
észterben ki fe jez ve)

38505 351870-33-2 cisz-en do-Bi cik lo[2.2.1]hep tán-
2,3 di kar bon sav, -di nát ri um só

SKH = 5 mg/kg. Nem hasz nál ha tó sa vas élel -
mi sze rek kel érint ke zés be ke rü lõ po li eti lén nel.
Tisz ta ság: = 96%

38940 110675-26-8 2,4-Bisz(do de cil ti o me til)-6-me til fe nol SKH(E) = 5 mg/kg (40)

49595 057583-35-4 Di me til ón-bisz(etil he xil-
mer kap to a ce tát)

SKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ón ban ki fe jez ve)

63940 008062-15-5 Lig no szul fon sav SKH = 0,24 mg/kg és csak mû anyag diszper -
ziókhoz való disz per gá ló szer ként hasz nál ha tó

66350 085209-93-4 2,2’-Me ti lén-bisz(4,6-di-terc-
bu til fe nil)-lí ti um-fosz fát

SKH = 5 mg/kg és SKH(E)= 0,6 (8) (lí ti um ban
ki fe jez ve)

67515 057583-34-3 Mo nom eti lón-trisz(etil he xil mer kap to-
ace tát)

SKH(E) = 0,18 mg/kg (16) (ón ban ki fe jez ve)

69160 014666-94-5 Olaj sav, ko balt só SKH(E) = 0,05 mg/kg (14) (ko balt ban ki -
fejezve)

76681 – Po li cik lo pen ta di én, hid ro gé ne zett SKH = 5 mg/kg (1)

85950 037296-97-2 Ko va sav, mag né zi um-nát ri um flu o rid
só

SKH = 0,15 mg/kg (flu o rid ban ki fe jez ve).
Több ré te gû anya gok csak olyan ré te ge i ben,
ame lyek nem ke rül nek érint ke zés be élelmi -
szerrel.

95265 227099-60-7 1,3,5-Trisz(4-ben zo il fe nil)-ben zol SKH = 0,05 mg/kg”

III. Az 1–2–2002/72 számú elõ írás 5. számú mellékletének módosítása

Az 1–2–2002/72 szá mú elõ írás 5. szá mú mel lék le te B) ré szé nek „Egyéb elõ írások” táb lá za ta a kö vet ke zõ so rok kal
egészül ki:

[EGK-szám Egyéb elõ írások]

„24903 Szi ru pok, hid ro li zált ke mé nyí tõ, hid ro gé ne zett
A mal tit szi rup ra [E 965(ii)] vo nat ko zó tisz ta sá gi kri té ri u mok a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi -
sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek tisz ta sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 1–2–95/31 szá mú elõ írásában
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
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[EGK-szám Egyéb elõ írások]

43480 Ak tív szén, ak ti vált
Csak PET-ben, leg fel jebb 10 mg/kg po li mer ér té kig. Ugyan azok a tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek, mint ame -
lye ket a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó szí ne zé kek tisz ta sá gi kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 1–2–95/45 szá mú elõ írás ha tá roz meg nö vé nyi szén re (E 153), a ha mu tar ta lom ki vé te lé vel, 
ami leg fel jebb 10% (m/m) le het

64990 Ma le in sav-an hid rid-szti rol, ko po li mer, nát ri um só
Az 1000 dal ton nál ki sebb mo le ku la sú lyú frak ció ki sebb mint 0,05% (m/m)

67155 4-(2-Ben zo xa zo lil)-4’-(5-me til-2-ben zo xa zo lil)sztil bén, 4,4’-bisz(2-ben zo xa zo lil)sztil bén és
4,4’bisz(5-me til-2-ben zo xa zo lil)sztil bén ele gye
A gyár tá si fo lya mat ból szár ma zó elegy, amely jel lem zõ en (58–62%): (23–27%): (13–17%) össze té te lû

76845 1,4-Bu tán di ol kap ro lak tám mal kép zett po li ész te re
Az 1000 dal ton nál ki sebb mo le ku la sú lyú frak ció ki sebb mint 0,05% (m/m)

76815 Adi pin sav és gli ce rin vagy pen ta erit ri tol po li ész te re, pá ros szá mú, egye nes lán cú C12–C22 zsír sa vak kal 
kép zett ész te rek
Az 1000 dal ton nál ki sebb mo le ku la sú lyú frak ció ki sebb mint 5 (m/m)

79600 Po li eti lén gli kol-tri de cil-éter-fosz fát

Po li eti lén gli kol(EO £ 11)-tri de cil-éter-fosz fát (mo no-és di al kil ész ter), leg fel jebb 10% po li eti lén gli -

kol(EO £ 11)-tri de cil-éter-tar ta lom mal”

III. Az Elõírás 6. számú mellékletének módosítása

1. Az Elõ írá s 6. szá mú mel lék le té nek (8) sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„(8) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 38000, 42400, 64320, 66350,
67896, 73040, 85760, 85840, 85920 és 95725 EGK-szá mú anya gok ki ol dó dá sá nak az összege.”

2. Az Elõ írá s 6. szá mú mel lék le té nek (14) sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„(14) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 44960, 68078, 69160, 82020
és 89170 EGK-szá mú anya gok ki ol dó dá sá nak az összege.”

3. Az Elõ írá s 6. szá mú mel lék le té nek (16) sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„(16) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 49595, 49600, 67520, 67515
és 83599 EGK-szá mú anya gok ki ol dó dá sá nak az összege.”

4. Az Elõ írá s 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ (35)–(40) sor ral egé szül ki:

„(35) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 25540 és 25550 EGK-szá mú
anya gok ki ol dó dá sá nak az összege.

(36) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 10690, 10750, 10780, 10810,
10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 és 31500 EGK-szá mú anya gok ki ol dó dá sá nak az összege.

(37) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 20020, 20080, 20110, 20140,
20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 és 21460 EGK-szá mú anya gok ki ol dó dá sá nak az összege.

(38) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 81515, 96190, 96240 és 96320
EGK-szá mú anya gok nak, valamint az en ge dé lye zett sa vak, fe no lok vagy al ko ho lok cink só i nak (ide ért ve a ket tõs és a sa -
va nyú só kat is) ki ol dó dá sá nak össze ge. Ugyan ez a Zn-re vo nat ko zó kor lá to zás vo nat ko zik a lis tán sze rep lõ »... sav(ak),
sók« ne vet tar tal ma zó anya gok ra is ak kor, ha ott a megfelelõ szabad sav(ak) nem szerepel(nek).

(39) Na gyon nagy hõ mér sék le ten elõ for dul hat nak a ki ol dó dá si ha tár ér ték nél na gyobb értékek is.

(40) Eb ben az eset ben az SKH(E) azt je len ti, hogy a kor lá to zást nem ha lad hat ja meg a 38940 és 40020 EGK-szá mú
anya gok ki ol dó dá sá nak az össze ge.”



Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
65. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–2–2006/33 számú elõ írás

Az élelmiszerekben használható narancssárga
FCF (E 110) és a titán-dioxid (E 171) színezékek

tisztasági követelményei

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv nek az élel mi sze rek ben
hasz nál ha tó szí ne zé kek tisz ta sá gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló

1–2–95/45 szá mú elõ írásának (a továb biak ban: 1–2–95/45 
szá mú elõ írás) mel lék le te ezen elõ írás mel lék le té nek meg -
fele lõen mó do sul.

2.  §

Ez az elõ írás 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba

3.  §

Ez az elõ írás a 95/45/EK irány elv nek a na rancs sár ga
FCF (E 110) és a ti tán-di oxid (E 171) te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. már ci us 20-i 2006/33/EK bi -
zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.
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Mel lék let az 1–2–2006/33 szá mú elõ írás hoz

1. Az 1–2–95/45 szá mú elõ írá s mel lék le te „B. Spe ci fi kus tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek” fe je ze té nek az „E 110
NARANCSSÁRGA FCF”-re vo nat ko zó le írá sa he lyé be a következõ szövegrész lép:

„E 110 NARANCSSÁRGA FCF

Szi no ni mák Cl Food Yel low 3, Oran ge Yel low S

Meg ha tá ro zás A na rancs sár ga FCF fõ tö me gé ben di nát ri um-2-hid ro xi-1-
(4-szul fo ná to-fe nil-azo)-naf ta lin-6-szul fo nát ból és mel lék szí ne zé -
kek bõl, valamint nát ri um-klo rid ból és/vagy nát ri um-szul fát ból,
mint szín te len al ko tó ré szek bõl áll.

Na rancs sár ga FCF alatt nát ri um sót kell ér te ni. Kal ci um só és
 káliumsó szin tén meg en ge dett.

Osz tály Mo no a zo

Szín in dex szám 15985

EINECS 220-491-7

Ké mi ai név Di nát ri um-2-hid ro xi-1-(4-szul fo ná to-fe nil-azo)-naf ta lin-6-
szul fo nát

Összeg kép let C16H10N2Na2O7S2

Mo le ku la tö meg 452,37

Tar ta lom Az összes szí ne zõ anyag leg alább 85%, nát ri um só ként szá mít va.

E 1 cm
1% 555, kb. 485 nm-en pH 7-es vi zes ol dat ban.

Le írás Na rancs vö rös szí nû por vagy gra nu lá tum.

Azo no sí tás

A. Spekt ro met ria A ma xi mu ma víz ben mér ve kb. 485 nm-en van, pH 7-es ér ték nél.

B. Vi zes ol da ta na rancs szí nû

Tisz ta ság
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Víz ben old ha tat lan anyag Leg fel jebb 0,2%.

Mel lék szí ne zé kek Leg fel jebb 5,0%.

1-(fe ni la zo)-2-naf tol (szu dán I.) Leg fel jebb 0,5 mg/kg.

Szer ves ve gyü le tek a szí ne zé ke ken kí vül:

 4-ami no-ben zol-1-szul fon sav

 3-hid ro xi-naf ta lin-2,7-di szul fon sav   Össze sen leg fel jebb 0,5%.

 6-hid ro xi-naf ta lin-2-szul fon sav

 7-hid ro xi-naf ta lin-1,3-di szul fon sav

 4,4’-di a zo-ami no-di ben zol-szul fon sav

 6,6’-oxi-di(naf ta lin-2-szul fon sav)

Nem szul fo nált el sõ ren dû aro más ami nok Leg fel jebb 0,01% (ani lin re szá mít va).

Éter rel ext ra hál ha tó anya gok Leg fel jebb 0,2%, sem le ges kö zeg ben.

Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg.

Ólom Leg fel jebb 2 mg/kg.

Hi gany Leg fel jebb 1 mg/kg.

Kad mi um Leg fel jebb 1 mg/kg.”

2. Az 1–2–95/45 szá mú elõ írá s mel lék le te „B. Spe ci fi kus tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek” fe je ze té nek az „E 171
TITÁN-DIOXID”-ra vo nat ko zó le írá sa he lyé be a következõ szövegrész lép:

„E 171 TITÁN-DIOXID

Szi no ni ma CI Pig ment Whi te 6

Meg ha tá ro zás A ti tán-di oxid fõ tö me gé ben tisz ta ata náz és/vagy ru til ti tán di oxid -
ból áll, ame lyet kis mennyi sé gû alu mí ni um-oxid dal és/vagy szi lí -
ci um-di oxid dal le het be von ni a ter mék tech no ló gi ai
tu laj don sá ga i nak ja ví tá sa ér de ké ben.

Osz tály Szer vet len

Cl-Nr 77891

Ei necs 236–675–5

Ké mi ai név Ti tán-di oxid

Összeg kép let TiO2

Mo le ku la tö meg 79,88

Tar ta lom Leg alább 99% ti tán-di oxid (alu mí ni um-oxid- és szi lí ci um-
di oxid-men tes ter mék re szá mít va).

Le írás Fe hér vagy eny hén szí ne zett por.

Azo no sí tás

Old ha tó ság Víz ben és szer ves ol dó sze rek ben old ha tat lan. Las san fel ol dó dik
hid ro gén-flu o rid ban és kon cent rált for ró kén sav ban.

Tisz ta ság
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Szá rí tá si vesz te ség Leg fel jebb 0,5% (105 °C, 3 óra).

Iz zí tá si vesz te ség Leg fel jebb 1,0% il ló anyag-men tes ter mék re szá mít va (800 °C-on).

Alu mí ni um-oxid és/vagy szi lí ci um-di oxid Össze sen leg fel jebb: 2,0%.

0,5 N só sav ban old ha tó anya gok Leg fel jebb 0,5% (alu mí ni um-oxid- és szi lí ci um-di oxid-men tes ter -
mék re szá mít va). Azon ter mé kek ese té ben, ame lyek alumí -
nium-oxidot, illetve szi lí ci um-di oxi dot tar tal maz nak, leg fel jebb a
ter mék 1,5%-a.

Víz ben old ha tó anyag Leg fel jebb 0,5%.

Kad mi um Leg fel jebb 1 mg/kg.

An ti mon Leg fel jebb 50 mg/kg, tel jes fel ol dás után.

Ar zén Leg fel jebb 3 mg/kg, tel jes fel ol dás után.

Ólom Leg fel jebb 10 mg/kg, tel jes fel ol dás után.

Hi gany Leg fel jebb 1 mg/kg, tel jes fel ol dás után.

Cink Leg fel jebb 50 mg/kg, tel jes fel ol dás után.

A ké mi ai ne vek ki ala kí tá sa és he lyes írá sa „A ma gyar ké mi ai el ne ve zés és he lyes írás sza bá lyai” címû so ro zat Szer vet len Ké mi ai Ne vez ék tan
( Szerkesztette: Fo dor né Csá nyi Pi ros ka és Si mán di Lász ló, Ma gyar Ké mi ku sok Egye sü le te, 1995) és az Út mu ta tó a szer ves ve gyü le tek IUPAC-nevezék -
tanához (Szer kesz tet te: Nyit rai Jó zsef és Nagy Jó zsef, Ma gyar Ké mi ku sok Egye sü le te, 1998) köny ve i ben kö zölt sza bá lyok nak fe le l meg.”

A honvédelmi miniszter
26/2006. (XI. 17.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó
szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak

és térítési díjainak megállapításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) pont já ban, valamint a ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta -
tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi
XLV. tör vény 50.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség 
élel me zé si el lá tá sá ról  szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM ren de -
let re (a továb biak ban: R.) – a Hon vé del mi Mi nisz té rium
fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si
pénz nor má it és té rí té si dí ja it a kö vet ke zõk sze rint ál la pí -
tom meg:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és

fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, valamint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze tei élel me zé si pénz nor má i val gaz dál ko dó szer ve ze te i re
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

Az Élel me zé si alap- és pót nor mák ál ta lá nos for gal mi
adó val nö velt brut tó ér té ke:

a) I. szá mú élel me zé si nor ma 800 Ft/fõ/nap
b) II. szá mú élel me zé si nor ma 970 Ft/fõ/nap
c) III. szá mú élel me zé si nor ma 1 570 Ft/fõ/nap
d) IV. szá mú élel me zé si nor ma 700 Ft/fõ/nap
e) V. szá mú élel me zé si nor ma 820 Ft/fõ/nap
f) VI. szá mú élel me zé si nor ma 910 Ft/fõ/nap
g) START élel me zé si pót nor ma 564 Ft/fõ/nap
h) pót nor ma fi zi kai igény be vé tel -

kor, gya kor la ton, éj sza kai mun -
ka vég zés kor 170 Ft/fõ/nap

i) kony ha, ét kez de fel sze re lé si
 norma 31 Ft/fõ/nap

j) tisz tí tó szer nor ma 10 Ft/fõ/nap
k) tisz tál ko dó szer nor ma 110 Ft/fõ/hó nap



l) tisz tál ko dó szer és bõr ápo ló ké -
szít mény nor ma 625 Ft/fõ/hó nap

m) re pü lõ-mû sza ki élel me zé si
tá mo ga tás 16 500 Ft/fõ/hó nap

n) 1. sz. vé dõ ital 98 Ft/fõ/nap
o) 2. sz. vé dõ ital 34 Ft/fõ/nap
p) 3. sz. vé dõ ital 63 Ft/fõ/nap

3.  §

(1) Az alap- és pót nor mák meg ál la pí tá sá ból adó dó fel -
ada tok ról, valamint a rész nor mák meg osz lá sá ról és a nor -
mák kéz hez fi ze té sé nek sza bá lya i ról az MH Össz ha de rõ -
ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó pa rancs no ka in téz ke dés
for má já ban „Nor ma fü zet ben” gon dos ko dik.

(2) Az MH Köz pon ti Hon véd kór ház, az MH Kecs ke mé -
ti Re pü lõ kór ház (a továb biak ban együtt: hon véd kór há -
zak), az MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet,
az MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet
(a továb biak ban együtt: re ha bi li tá ci ós in té ze tek), valamint 
az MH Ve rõ cei Be teg ott hon (a továb biak ban: be teg ott -
hon) élel me zé si nor má já ból csak a hon véd kór há zak ban,
re ha bi li tá ci ós in té ze tek ben és be teg ott hon ban ápolt be te -
gek ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sát le het tá mo gat ni.
A kór ház i, re ha bi li tá ci ós és be teg ott ho ni be teg osz tá lyon -
ként szük sé ges dif fe ren ci ált (di é tás) napi élel me zé si pénz -
nor mát – a jó vá ha gyott élel me zé si nor ma össze gén be lül –
a hon véd kór há zak, re ha bi li tá ci ós in té ze tek és a be teg ott -
hon ve ze tõ je ál la pít ja meg. A HM és az MH igény jo go sult
ál lo má nya nor mál (nem di é tás) ét kez te té sé re a jó vá ha gyott 
nor ma sze rin ti havi át la gos pénz il let mény ter ve zé se és fel -
hasz ná lá sa kö te le zõ, az élel me zé si nor ma sze rint jóvá -
hagyott költ ség ve té si elõ irány za tot ki e mel ten kell ke zel ni, 
az nem cso por to sít ha tó át.

4.  §

(1) Az össze vont ét kez dé ben az R.-ben meg ha tá ro zott
igény jo go sul tak ré szé re – egy adag ebéd nyers anyag net tó
költ sé ge 269 Ft/fõ/ebéd. A brut tó té rí té si díj egy sé ge sen
320 Ft + 60 Ft (össze sen 380 Ft). A reg ge li és va cso ra té rí -
té si díja meg egye zik a – 3.  §-ban meg ha tá ro zott – Nor ma -
fü zet ben elõ írt I. szá mú élel me zé si nor ma nyers anyag ér té -
ké nek brut tó össze gé vel. Az egy sé ges té rí té si díj tól el tér ni
nem le het.

(2) Az élel me zé si el lá tást foly ta tó hon vé del mi szer ve -
zet tel azo nos ob jek tum ban vagy annak köz vet len kö ze lé -
ben mû kö dõ, a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban
köz re mû kö dõ, vagy annak ér de ké ben te vé keny ke dõ gaz -
da sá gi tár sa sá gok és költ ség ve té si szer vek al kal ma zot tai
– kü lön bel sõ ren del ke zés ben meg ha tá ro zott – mun ka he lyi 
ét ke zés té rí té si dí jat kö te le sek fi zet ni az igény be vett ét ke -
zé sért.

(3) A mun ka he lyi té rí té si díj össze ge – az ál lam ház tar tás 
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren -
de let 8.  § (9) be kez dé sé re fi gye lem mel – az (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott brut tó té rí té si díj.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi
Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya
élel me zé si pénz nor má i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
18/2004. (VII. 7.) HM ren de let, és az azt mó do sí tó
12/2006. (IV. 10.) HM ren de let, valamint az ön kén tes had -
erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben egyes hon vé del mi mi -
nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról, valamint ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl  szóló 7/2005. (III. 23.) HM ren de let 10.  §
(13) be kez dé se.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
44/2006. (XI. 17.) KvVM

rendelete

a Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület országos 
jelentõségû védett természeti területté történõ

átminõsítésérõl és természetvédelmi kezelésérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, valamint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a 36.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A Bé kés Me gyei Ta nács 2/1989. (VI. 22.) szá mú ren de -
le té ben he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil -
vá ní tott Szeg hal mi Kék-tó ter mé szet vé del mi te rü let el ne -
ve zé sû, Bé kés me gyé ben, Szeg ha lom te le pü lés ha tá rá ban
lévõ, az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván -
tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 112,17 hek tár ki ter je dé sû 
te rü le tet or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyil vá ní tom.

2.  §

Az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil -
vá ní tás cél ja a Kék-tó holt ág nak, mint vé dett ma dár fa jok
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fész ke lõ és táp lál ko zó he lyé nek vé del me, to váb bá a kör -
nye zõ lösz- és szi kes gye pek ter mé sze tes nö vény- és ál lat -
vi lá gá nak, valamint a jel leg ze tes táj ké pi adott sá gok nak a
meg õr zé se.

3.  §

(1) A Szeg hal mi Kék-tó ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Kö rös–Ma ros Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let
2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelethez

A Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Szeg ha lom
0725
0726
0727
0728
0729/1,2,4,5

2. számú melléklet
a 44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelethez

A Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a táj ter mé sze tes ké pét és ter mé sze ti ér té -
ke it: a Kék-tó med rét, a kör nye zõ lösz- és szi kes gye pe ket,
ezen élõ he lyek ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gát,

– biz to sít sa vé dett ma dár fa jok [pél dá ul a kék vér cse
(Fal co ves per ti nus), nagy goda (Li mo sa li mo sa), pi ros lá bú 
can kó (Trin ga to ta nus)] há bo rí tat lan fész ke lé sét, táp lál ko -
zá sát és vo nu lá sát,

– biz to sít sa egyéb, vé dett nö vény- [pél dá ul macs ka he re 
(Phlo mis tu be ro sa), bug lyos bog lár ka (Ra nun cu lus polyp -
hyl lus)] és ál lat fa jok [pél dá ul ta ra jos gõte (Tri tu rus cris ta -
tus)] ál lo má nyá nak fenn ma ra dá sát,

– ala kít sa ki a víz gaz dál ko dás és a ter mé sze tes élõ -
helyek össz hang ját,

– biz to sít son a tu do má nyos ku ta tá sok hoz za var ta lan
ter mé sze ti fel té te le ket,

– a ter mé sze tes kör nye zet meg õr zé sé vel te gye le he tõ vé 
a sza bad ban tör té nõ ter mé szet vé del mi szem lé let for má lást
és ok ta tást.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

A te rü let nö vény tár su lá sa i nak, rit ka vagy ve szé lyez te -
tett nö vény- és ál lat fa ja i nak hosszú táv ú meg õr zé se,
valamint a ku ta tá si fel té te lek meg te rem té se ér de ké ben:

– élõ hely-re ha bi li tá ci ós és re konst ruk ci ós mun ká la tok
el vég zé se,

– az op ti má lis ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok fel té -
te le i nek ki ala kí tá sa és al kal ma zá sa (ka szá lás, le gel te tés),

– a te rü le tet érin tõ kül sõ és bel sõ em ber i ha tá sok ala -
csony in ten zi tá sá nak meg tar tá sa,

– az in va zív és táj ide gen fa jok ál lo má nyá nak vissza -
szo rí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren de let
2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, illetve mel lék le té nek
7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és 3.2. fe je zet 
tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek (ré tek, le ge lõk) ke ze lé se
– A gye pek mû ve lé si ága nem vál toz tat ha tó meg.
– A gye pek be gyo mo so dá sát, be cser jé se dé sét ak tív ter -

mé szet vé del mi ke ze lés sel (ka szá lás, le gel te tés, cser je ir tás) 
kell meg aka dá lyoz ni.

– A táj ide gen, ag resszí ven ter jesz ke dõ fa fa jo kat (kes -
keny le ve lû ezüst fa) el kell tá vo lí ta ni a gyep te rü le tek rõl.

– Bér le ti szer zõ dé sek kö té se kor elõny ben kell ré sze sí -
te ni az ál lat tar tás sal fog lal ko zó gaz dá kat.

– Le gel tet he tõ ál lat lét szám: 0,2–1 szá mos ál lat/ha.
– Szar vas mar ha és ló ál lo má nyok tar tá sa és sza bad le -

gel te té se ti los.
– Gyep te rü le ten kecs ke csak ke re sõ ként, juh ál lo -

mánnyal együtt tart ha tó.
– Ser tés és ba rom fi a te rü le ten sza ba don nem tart ha tó.
– Le gel te tés és ka szá lás csak szá raz ta laj vi szo nyok ese -

tén vé gez he tõ. Fel ázott, ned ves ta laj ese tén a le gel te tés ti -
los, az ál la to kat a te rü le ten kí vül kell tar ta ni.

– Ki egé szí tõ ta kar má nyo zás a gyep te rü le ten ti los, azon 
kí vül is csak a gyom fer tõ zést ki zá ró mó don le het sé ges
(szé na, zöld fû, lu cer na, da rált ta kar mány).

– A le gel te tett te rü le te ken éven ként tisz tí tó és/vagy ga -
zo ló ka szá lás sal kell meg aka dá lyoz ni a gyo mo so dást.
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– A ka szá lás rend jét éven te egyez tet ni kell a ter mé szet -
vé del mi ke ze lõ vel. A le gel te tés rend jét nem szük sé ges
min den év ben egyez tet ni a ter mé szet vé del mi ke ze lõ vel,
csak a hasz ná lat mód já nak vál toz ta tá sa ese tén.

– A ka szá lás a vé dett, ve szé lyez te tett ma dár fa jok fész -
ke lé si, valamint a vé dett, ve szé lyez te tett nö vény fa jok
mag éré si ide jén kí vül, de leg ko ráb ban jú ni us utol só har -
ma dá ban kezd he tõ.

– Gyep nem mû trá gyáz ha tó, híg trá gyáz ha tó.

– A gye pek ta laj la zí tá sa ti los.

– A Szeg ha lom 0727d és 0727f in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mú te rü le te ken a kes keny le ve lû ezüst fa
( Elaeagnus an gus ti fo lia) ál lo mányt el kell tá vo lí ta ni, a
fehér nyár (Po pu lus alba) fa cso por to kat fenn kell tar ta ni.

3.1.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se

– A Szeg ha lom 0725c in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú ipar te le pen a ko ráb bi mû trá gya le ra kat nál a gyo mo -
so dás vissza szo rí tá sa ér de ké ben évi há rom szo ri ka szá lás
szük sé ges.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Tu riz mus, ide gen for ga lom

– A te rü let sza ba don lá to gat ha tó.

3.2.2. Ku ta tás

– Az en ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny sé get a ter mé szet -
vé del mi ke ze lõ vel egyez te tett mó don kell el vé gez ni.

3.2.3. Te rü let- és föld hasz ná lat

– Ti los hul la dék és egyéb szennye zõ anyag le ra ká sa.

– Ti los a nö vény zet ége té se.

– A te rü let jel le gé nek, a föld hasz ná lat mód já nak meg -
vál toz ta tá sá ra irá nyuló te vé keny ség ese té ben – ide ért ve a
nyom vo na las lé te sít mé nyek épí té sét, illetve más be épí tést
is – az en ge dé lye zett te vé keny ség a ter mé szet vé del mi ke -
ze lõ vel egyez te tett mó don vé gez he tõ el.

– A meg lé võ szén hid ro gén-ku tak ter mel te té se ese tén
szén hid ro gén-szál lí tó ve ze té kek épí té se a le he tõ leg ki sebb 
te rü let-igény be vé tel lel tör tén het.

– A szén hid ro gén-szál lí tó ve ze té kek nek a te rü let rõl
való ki ve ze té sét a le he tõ leg rö vi debb nyom vo na lon kell
meg ol da ni.

3.2.4. Köz le ke dés

– Gép jár mû vel csak a meg lé võ föld uta kon sza bad köz -
le ked ni.

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

5/2006. (XI. 17.) ÖTM
rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok technikai
eszközeinek belvízi, árvízi védekezés   miatti pótlására,
javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes 

szabályairól  szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet
módosításáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  § (2) be kez -
dés l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok tech ni kai esz -
kö ze i nek bel ví zi, ár ví zi vé de ke zés  miatti pót lá sá ra, ja ví tá -
sá ra vo nat ko zó tá mo ga tás jut ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 48/2005. (X. 31.) BM ren de let (a továb biak ban:
R.) 7.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(5) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról 
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni. A 
köz pon ti tá mo ga tás de cem ber 31-én fel adat tal ter helt ma -
rad vá nyá val a tárgy évet kö ve tõ de cem ber 31-ig kell el szá -
mol ni.”

2.  §

Azt a he lyi ön kor mány za tot, amely az R. sze rin ti tá mo -
ga tás sal 2006. jú ni us 30-ig nem szá molt el, nem ter he li
vissza fi ze té si kö te le zett ség, amennyi ben a tá mo ga tás ról az 
R. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 7.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti ha tár idõ ig el szá mol.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának

(3525 Miskolc, Dóczy József út 6.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szóló 
1993. évi II. tör vé ny 9/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Zöld Mezõ Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, Ri cse (jog utód, illetve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld -
tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A gaz da ság neve: Zöld Mezõ Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet

A sor so lás he lye: Mis kolc, Dó czy Jó zsef u. 6.

A sor so lás ide je: 2007. ja nu ár 10., 9 óra.

A sors olásra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: 88 db.

Te le pü lés: Ci gánd

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0143/16 szán tó 0,0275 0,48
Össze sen: 0,48

Te le pü lés: Dá móc

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

034/16 gyep, erdõ, szán tó 0,1021 1,21 Köz sé gi min ta tér
034/18 gyep 0,1307 0,68
040/19 szán tó, erdõ, ki vett 3,7076 37,69
Össze sen: 39,58

Te le pü lés: Lá ca csé ke

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

04/16 gyep, erdõ, szán tó 2,0840 14,31
018/15 erdõ 0,2152 0,37
018/28 erdõ, szán tó 7,2442 68,96
021/24 szán tó 0,1825 2,71
021/39 gyep, szán tó 0,4091 3,54 Köz sé gi min ta tér
028 gyep 0,1242 0,87
037/9 gyep, szán tó 0,0308 0,64
040/5 gyep, szán tó 0,278 2,76
059/4 szán tó 0,2684 4,11
072/1 szán tó 0,4707 8,19
072/4 gyep, erdõ 0,3140 1,78
085 gyep 0,2311 1,17
087/1 gyep 0,1242 0,87
087/3 gyep 0,0657 0,46
091/3 erdõ, szán tó 0,1645 2,51
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

092 erdõ 1,1171 3,41
0101 gyep 0,992 10,31 Köz sé gi min ta tér
0111/2 szán tó 0,1149 2,00
0114/1 gyep 3,9673 27,77
0117/5 erdõ, szán tó 3,6231 36,62
0117/10 szán tó 0,2735 4,76
0117/13 gyep, erdõ, szán tó 0,0492 0,82
0119/7 gyep, erdõ, szán tó 2,0747 34,42
0119/10 szán tó 0,7406 14,70
0122/19 szán tó 0,2007 5,06
0122/20 szán tó 0,3392 8,55
0128/4 gyep 0,3256 2,58
0128/7 gyep 1,7974 16,46
Össze sen: 280,71

Te le pü lés: Nagy roz vágy

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0155/2 gyep 0,3787 3,31
0158/3 gyep 0,9962 5,18
0160/7 gyep 3,2394 68,85
0175/1 gyep, erdõ 0,0200 0,19
Össze sen: 77,53

Te le pü lés: Ri cse

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

021/3 erdõ 0,5647 2,2
031/3 erdõ 1,4583 6,12
035/11 szán tó 0,0400 0,87
035/18 szán tó 0,0226 0,57
038/3 gyep 0,0369 1,33
040/1 szán tó 0,3655 5,08
040/30 szán tó 0,1662 2,31
044/1 szán tó 1,4357 19,96
044/11 szán tó 0,0908 2,29
047/21 szán tó 0,0551 1,36
047/32 szán tó 0,0431 0,75
047/46 szán tó 0,7462 11,97
047/47 szán tó 2,379 33,45
054/4 szán tó 0,0948 2,39
054/15 szán tó 0,5701 10,60
054/27 szán tó 0,4696 10,79
058/53 gyep 0,0863 0,30
058/57 gyep 0,1106 0,39
060/23 erdõ 0,2748 1,15
068/7 szán tó 0,3701 3,85
078/1 erdõ 0,0476 0,20
080/37 szán tó 0,6440 14,00
080/47 szán tó 0,4847 1,19
080/54 szán tó 0,3407 7,33
080/59 szán tó 0,2343 5,04
080/63 szán tó 0,0229 0,52
080/93 szán tó 0,6941 16,97
088/7 szán tó 0,0506 1,10
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

088/8 szán tó 0,4823 10,47
090/1 szán tó 0,3120 7,11
098/16 szán tó 0,2289 5,30
098/19 szán tó 0,7836 17,60
098/21 szán tó 0,1545 3,35
0119/13 szán tó 0,0191 0,45
0119/15 szán tó 0,1593 3,74
0119/20 szán tó 0,0454 0,87
0127/4 szán tó 0,8592 14,65
0133/4 szán tó 0,0698 1,30
0133/8 szán tó 0,0035 0,08
0133/13 szán tó 0,3801 7,16
0135/1 erdõ 0,3643 1,53 Köz sé gi min ta tér
0137/3 szán tó 0,0384 0,53
0137/5 szán tó 0,2403 3,34
0142/4 szán tó 0,0733 1,35
0142/5 szán tó 0,0637 1,11
0142/7 szán tó 0,2267 4,92
0153/11 szán tó 0,0912 1,98
0169/17 gyep 0,9228 6,46
0182/23 gyep, erdõ 0,0032 0,01
0182/27 gyep 0,0790 0,28
0183/1 szán tó 0,0124 0,27
0183/3 szán tó 0,6662 14,46
Össze sen: 272,40
Mind össze sen: 670,70

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa ellen az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés -
ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve.

Orosz Ist ván s. k.,
hi va tal ve ze tõ

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. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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