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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CVIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló

együttmûködésérõl  szóló, Brdoban, 2006. október
25-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött
a bûn ül dö zõ szer vek ha tá ro kon át nyú ló együtt mû kö dé sé -
rõl  szóló Meg ál la po dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel
 kihirdeti.

3.  § A Meg ál la po dás hi va ta los ma gyar nyel vû szö ve ge
a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló

együttmûködésérõl

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

fi gye lem mel a két or szág kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok ra,

ab ból a cél ból, hogy biz ton sá guk ér de ké ben meg szi lár -
dít sák és el mé lyít sék a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti együtt -
mû kö dést,

ab ból a meg gyõ zõ dés bõl ki in dul va, hogy a ha tár men ti
te rü le tek köl csö nös együtt mû kö dé sét és a je len Meg ál la -
po dás vég re haj tá sá ban ille té kes szer ve ik kö zöt ti együtt -
mû kö dést át fo gó an to vább fej lesszék,

az zal a cél lal, hogy össze han golt te vé keny sé gük kel még 
ha té ko nyab ban lép je nek fel a nem zet kö zi szer ve zett bû nö -
zés sel szem ben,

te kin tet be véve nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sa i kat
és nem ze ti jog sza bá lya i kat,

ér té kel ve az ed di gi együtt mû kö dé sük ered mé nye it,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az együttmûködés tárgya

(1) A Szer zõ dõ Fe lek erõ sí tik együtt mû kö dé sü ket a
köz rend és a köz biz ton ság vé del me ér de ké ben, az eu ró pai
el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá nak alap já ul szol gá ló bûn cse -
lek mé nyek meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa és fel de rí té se
te rü le tén (a továb biak ban: bûn ül dö zés), to váb bá a ha tár -
ren dé sze ti és köz le ke dés ren dé sze ti együtt mû kö dés te rü le -
tén. A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés re bel sõ jog -
sza bá lya ik és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik figye lembe -
véte lével, a je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint
 kerül sor.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ke 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.

(3) Nem ter jeszt he tõ elõ, il let ve 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 an nak 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 -
közre – a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge túl nyo mó a
po li ti kai jel leg hez ké pest.

(4) Az 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.

(5) A je len Meg ál la po dás ke re té ben tör té nõ együtt mû -
kö dés nem ter jed ki a Szer zõ dõ Fe lek ha tó sá ga i nak az
adó-, il le ték- és vám igaz ga tá si ügyek ben tör té nõ köz igaz -
ga tá si együtt mû kö dé sé re.

2. cikk

Az együttmûködésben résztvevõ szervek és a határterület

(1) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ban együtt mû kö -
dõ, a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lyai sze rint bûn ül dö -
zé si és egyéb, a je len Meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó fel -
ada tok vég zé sé re fel jo go sí tott rend õri és más bûn ül dö zõ
szer vek (a továb biak ban: együtt mû kö dés re jo go sult szer -
vek) a kö vet ke zõk:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Rend õr ség, a Ha tár õr ség, 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, a
Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta;
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b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rendõr-

 fõigazgatóság a bel sõ szer ve ze ti egy sé ge i vel, va la mint
a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gek kel együtt.

(2) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán a köz pon ti
kap cso lat tar tó szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– az 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 vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rend õr-fõ -

igaz ga tó ság.

(3) A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban ha tár te rü let:
a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– Zala me gye te rü le te,
– Vas me gye te rü le te;
b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Murs ka So bo ta-i (Mu ra szom ba ti) Rend õr igaz ga tó -

ság ille té kességi te rü le te.

(4) 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 köz pon ti kap cso lat tar tó 
szer vek ben, il let ve az együtt mû kö dés re jo go sult szer vek -
ben és a ha tár te rü let ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

II. Fejezet

A BÛNÜLDÖZÕ SZERVEK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. cikk

Együttmûködés megkeresés alapján

(1) A je len Meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sa
 érdekében a Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult
szer vei meg ke re sés alap ján együtt mû köd nek, és se gít sé get 
nyúj ta nak egy más nak.

(2) A meg ke re sé se ket és az arra adott vá la szo kat, ha
a je len Meg ál la po dás 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 eset 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) 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 zõ -
dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult 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, va la mint a gaz da sá gi ti tok -
nak (bank ti tok nak, üz le ti ti tok nak, ér ték pa pír ti tok nak,
a biz to sí tá si ti tok nak, pénz tár 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
 engedélyével, 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.

(4) Amennyi ben a meg ke re sés meg kül dé sé hez, il let ve
an nak tel je sí té sé hez a Szer zõ dõ Fe lek 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, il let ve 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, il let ve egyet ér tés be -
szer zé sét köve tõen ke rül het sor.

(5) A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban igaz ság ügyi
ha tó sá gok:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl: a bí ró sá gok és az
ügyé szi szer vek;

b) a Szlo vén Köz tár sa ság ré szé rõl: a bí ró sá gok és az
 állami ügyész sé gek.

(6) Ha a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re
 jogosult szer ve nem ren del ke zik ha tás kör rel vagy ille té -
kességgel a ké re lem tel je sí té sé re, úgy a meg ke re sést
 továbbítja az el já rás ra ille té kes szerv hez, és er rõl tá jé koz -
tat ja a meg ke re sõ szer vet.

(7) 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 együtt mû kö dés re jo go sult 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.

(8) Ha a meg ke re sés meg ér ke zé se kor nyil ván va ló, hogy 
an nak 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 vo -
nat ko zó 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 együtt mû kö dés re
 jogosult szer ve el já rá sá nak si ke res sé gét, a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult 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.

(9) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult szer ve a (7)–(8) 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. Ezt köve tõen a Szer zõ dõ
Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer vei meg ál la pod nak a
meg ke re sés tel je sí té sé nek foly ta tá sá ról.

(10) A meg ke re sé sek tel je sí té se so rán a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult szer vei, il let ve a
meg ke re sés tel je sí té sé ben részt ve võ, és e szer vek kel
együtt mû kö dõ más szer vek a meg ke re sés ben meg je lölt
sza bá lyok, il let ve 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 jo gá val.

4. cikk

A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv

(1) A je len Meg ál la po dás 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 együtt mû kö dés re jo go sult szerv meg -
ne ve zé sét;
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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

an nak 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 en ge dé lyét;
f) a meg ke re sés tel je sí té se so rán a meg ke re sõ Szer zõ dõ

Fél együtt mû kö dés re jo go sult szer ve tag já nak rész vé te lé re 
irá nyu ló ké rel met, ha ezt a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél kéri;

g) a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben az
érin tett sze mély azo no sí tó ada ta it, amennyi ben az is mert.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás vég re haj tá -
sa so rán a ma gyar és a szlo vén nyel vet egy aránt hasz nál -
ják. A együtt mû kö dés re jo go sult szer vek a kap cso lat tar tás
so rán más nyelv hasz ná la tá ban is meg ál la pod hat nak.

III. Fejezet

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS EGYES FORMÁI

5. cikk

Intézkedések sürgõs esetekben

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult 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, épü le tet, épít ményt, hely színt, ru há za tot, cso -
ma got és jár mû vet át vizs gál hat nak, és a ke re sett sze mélyt
el fog hat ják és elõ ál lít hat ják.

(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 együtt mû kö -
dés re jo go sult szer vét ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

6. cikk

Információcsere

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult 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 a 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 tá sok ra, az elõ ké szí tett, meg kí sé relt, 
il let ve 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 vo -
nat ko zá sú 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 Meg ál la po dás 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 an nak hasz ná ra vo nat -
ko zó in for má ci ót.

7. cikk

Az információ átadása megkeresés nélkül

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer vei
egye di ese tek ben, 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 együtt mû -
kö dés re jo go sult szer vei szá má ra a bûn ül dö zés hez, il let ve
más, a köz ren det és köz biz ton sá got fe nye ge tõ ve szély
 elhárításához szük sé ge sek.

8. cikk

Közvetlen információcsere

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer vei
kö zött a meg ke re sé sek to váb bí tá sa és meg vá la szo lá sa
 akkor 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 együtt mû kö dés re jo go sult 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) a köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve ken ke resz tül tör té -
nõ in for má ció cse re olyan ké se de lem mel jár na, amely az
el já rás ér de ke it, vagy a meg ke re sés ered mé nyes teljesí -
tését ve szé lyez tet né.

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

a) a meg ke re sés sel érin tett olyan sze mély re vo nat ko -
zik, 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;
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d) a jogi sze mély nek a ha tár te rü le ten lévõ szék he lyé re,
il let ve te vé keny sé gé re vo nat ko zik.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti köz vet len in for má -
ció cse re kü lö nö sen az aláb bi te rü le tek re ter jed ki:

a) sze mély azo nos ság, tar tóz ko dá si hely és lak cím meg -
ál la pí tá sa, ille tõ leg iga zo lá sa;

b) ve ze té si en ge dé lyek, ha jó zá si és re pü lé si en ge dé -
lyek meg lé té nek, ér vé nyes sé gé nek és kor lá to zá sa i nak
vizs gá la ta;

c) 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;

d) a köz úti, va la mint a vízi és a légi jár mû vek tu laj do -
no sa (üzem ben tar tó ja) vagy hasz ná ló ja sze mély azo nos sá -
gá nak meg ál la pí tá sa és fel ku ta tá sa;

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

f) 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;

g) tár gyak, min ták utá ni tu da ko zó dás;
h) kü lön le ges szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mély fel -

ku ta tá sa.

9. cikk

A közbiztonság közös 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, a köz biz ton ság hely ze té re 
vo nat ko zó is me re te i ket, elem zé se i ket. Ese ti leg kö zö sen
elem zik a bûn ügyi hely zet és a bûn meg elõ zés súly pon ti
kér dé se it, meg vi tat ják és egyez te tik a szük sé ges teen -
dõket.

10. cikk

Személyek és tárgyak körözése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult 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, il let ve 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 együtt mû kö dés re jo go sult 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 ról.

(3) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké rel mé re el ren delt kö -
rö zés 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 kapcsolat -
tartó szer vét.

11. cikk

A határon átnyúló megfigyelés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult 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, il let ve a vele kap cso lat ban álló, vagy
kap cso lat ba lépõ sze mély meg fi gye lé sét 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 kap cso lat tar tó szer ve elõ ze tes meg ke re sés
alap ján eh hez hoz zá já rult. A hoz zá já ru lás fel té tel hez köt -
he tõ.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult 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 se gít sé get nyújt hat, il let ve az el kö ve tõ höz el ve zet -
het.

(3) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult szer vé nek ké ré sé re a 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
együtt mû kö dés re jo go sult 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 meg fi gye lés hez.

(4) A 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 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.

(5) Ha a ké se de lem ve széllyel jár, vagy ha a bûn ül dö zés
ér de ke it ve szé lyez te ti, a 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 együtt mû kö dés re jo go sult 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 ha tár át lé pés
oka it is.

(6) A je len cikk (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ille té -
kes együtt mû kö dés re jo go sult szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rend õr-fõ -

igaz ga tó ság.
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(7) Az (5) be kez dés sze rin ti meg fi gye lést ha la dék ta la -
nul abba kell hagy ni, ha a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
együtt mû kö dés re jo go sult szer ve azt kéri, to váb bá ak kor,
ha a ha tár át lé pést kö ve tõ öt órán be lül a meg ke re sés tel je -
sí té sé hez szük sé ges hoz zá já ru lás nem áll ren del ke zés re.

(8) A meg fi gye lés ki zá ró lag az aláb bi fel té te lek sze rint
foly tat ha tó:

a) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõk re 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 nak; to váb bá a meg fi gye lés he lye
sze rint ille té kes együtt mû kö dés re jo go sult szerv uta sí tá sai
sze rint kö te le sek el jár ni;

b) az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel, a 
meg fi gye lést foly ta tó tiszt vi se lõ nek ren del kez nie kell a
meg fi gye lés en ge dé lye zé sét iga zo ló ok irat tal;

c) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõ nek bár mi kor iga -
zol nia kell hi va ta los mi nõ sé gét;

d) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõ ma gán la kás ba vagy
a nyil vá nos ság szá má ra meg nem nyi tott he lyek re a meg fi -
gye lés 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;

e) a meg fi gye lést vég zõ tiszt vi se lõ nek je len tést kell ké -
szí te nie a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél köz pon ti kapcsolat -
tartó szer ve ré szé re;

f) amennyi ben a 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 jog sza bá lyai
le he tõ vé te szik. Az al kal ma zás ra ke rü lõ tech ni kai meg -
figyelõ esz kö zö ket az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés -
ben meg kell je löl ni;

g) a meg fi gye lés hez igény be vett jár mû vek hasz ná la ta
so rán a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél köz le ke dé si sza bá lyai
al kal ma zan dók.

12. cikk

Határon átlépõ üldözés (Forró nyomon üldözés)

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult 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 ül dö zé sét, aki 
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél te rü le tén az eu ró pai el fo ga tó pa -
rancs ki bo csá tá sá nak alap já ul szol gá ló 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 ke -
re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult 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
meg ne he zí te né, il let ve a bûn ül dö zé si ér de ket sú lyo san ve -
szé lyez tet né, és ha va ló szí nû sít he tõ, hogy a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult 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 együtt mû kö dés re
 jogosult 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 együtt -
mû kö dés re jo go sult szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl, a ha tár át lé pés he -
lyé tõl füg gõ en:

– a Zala me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, vagy
– a Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Murs ka So bo ta-i (Mu ra szom ba ti) Rendõr-igazga -

tóság.

(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 együtt mû kö dés re jo go sult szer -
ve azt kéri.

(5) Ha azt a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ül dö zést vég re haj -
tó tiszt vi se lõ je kéri, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû -
kö dés re jo go sult 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 ja.

(6) Ha a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo -
go sult szer ve az ül dö zés meg szün te té sét nem kéri, és az
együtt mû kö dés re jo go sult szerv meg fe le lõ idõ ben nem tud 
be avat koz ni, az ül dö zött sze mélyt a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél ül dö zést vég re haj tó tiszt vi se lõ je 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 együtt mû kö dés re jo go sult szer vét ha la dék ta la nul
ér te sí te ni kell.

(7) Az ül dö zést a Szer zõ dõ Fe lek tel jes te rü le tén, idõ be -
li kor lá to zás nél kül sza bad foly tat ni.

(8) Az ül dö zés az aláb bi fel té te lek sze rint foly tat ha tó:
a) az ül dö zést vég re haj tó tiszt vi se lõ a je len Meg ál la po -

dás ren del ke zé sei, va la mint azon Szer zõ dõ Fél joga sze rint 
kö te les el jár ni, amely nek te rü le tén az ül dö zést vég zi;

b) az ül dö zés ki zá ró lag szá raz föl di úton le het sé ges;
c) az ül dö zést vég re haj tó tiszt vi se lõ ma gán la kás ba

vagy 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) az ül dö zést vég re haj tó tiszt vi se lõ nek min den eset -
ben iga zol nia kell hi va ta los mi nõ sé gét;

e) az ül dö zés hez igény be vett jár mû vek hasz ná la ta so -
rán a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél köz le ke dé si sza bá lyai al -
kal ma zan dók. A jár mû ve ken azok fel is me ré sé hez szük sé -
ges, meg kü lön böz te tõ jel zést kell hasz nál ni;

f) az ül dö zést vég re haj tó tiszt vi se lõ nek egyen ru há já ról, 
vagy a jár mû vön el he lye zett ki egé szí 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
együtt mû kö dés re jo go sult szer vek meg ér ke zé sé ig le he tõ -
ség sze rint biz ton ság ba kell he lyez ni;

h) amennyi ben az ül dö zés 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 -
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ha tók, ha ezt a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél 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 a meg ke re sés ben meg kell je löl ni;

i) az ül dö zést vég re haj tó tiszt vi se lõ az ül dö zés be fe je -
zé sét köve tõen kö te les te vé keny sé gé nek ered mé nyé rõl a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ille té kes együtt mû kö dés re jo go -
sult szer vé nél vagy köz pon ti kap cso lat tar tó szer vé nél je -
len tést ten ni. En nek so rán a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
együtt mû kö dés re jo go sult 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.

(9) Az ül dö zés so rán el fo gott sze mélyt a meg ke re sett
Szer zõ dõ Fél ille té kes együtt mû kö dés re jo go sult szer ve
hall gat ja ki. Az el fo gott sze mély sze mé lyes sza bad sá ga a
meg ke re sett Szer zõ dõ Fél joga sze rint kor lá toz ha tó.

(10) Az ül dö zés rõl a Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap cso lat -
tar tó szer vét is ér te sí te ni kell.

13. cikk

Ellenõrzött szállítás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer -
vei, meg ke re sés alap ján, a je len cikk ben meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint le he tõ vé te szik az el len õr zött szál lí tást
sa ját ál la muk te rü le tén. Az el len õr zött szál lí tás az együtt -
mû kö dés re jo go sult 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 el len õr zés mel lett, le he tõ vé te szik a 
meg fi gye lés alatt álló sze mély ál tal bir to kolt do log nak a
Szer zõ dõ Fe lek te rü le té re tör té nõ be ho za ta lát, egy má sik
ál lam te rü le té re irá nyu ló ki vi te lét, a Szer zõ dõ Fe lek te rü -
le tén tör té nõ át szál lí tá sát an nak ér de ké ben, hogy a bûn cse -
lek mé nyek fel de rí té se, il let ve 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 meg va ló sul has son.

(2) A köz pon ti kap cso lat tar tó szer vek nek kül dött, az el -
len õr zött szál lí tás ra irá nyu ló meg ke re sés nek a je len Meg -
ál la po dás 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 mát, vár ha tó út vo na lát és idõ tar -
ta mát, a szál lí tás mód ját, a szál lí tó esz köz azo no sí tá sá ra al -
kal mas 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;
e) az el len õr zött szál lí tás ban részt ve võk kap cso lat tar tá -

sá nak 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 ér -
de ke it ve szé lyez te ti, az el len õr zött szál lí tás ra irá nyu ló
meg ke re sé sét a Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult
szer vei köz vet le nül is meg küld he tik, il let ve 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 vé 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) Az együtt mû kö dés re jo go sult 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 ál la pod nak meg. A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél
együtt mû kö dés re jo go sult szer ve az el len õr zött szál lí tást
kor lá toz hat ja vagy el uta sít hat ja, ha a szál lít mány nem vál -
lal ha tó mér ték ben ve szé lyez tet he ti az el len õr zött 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
együtt mû kö dés re jo go sult szer ve irá nyít ja; 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 el len õr zött 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 együtt mû kö -
dés re jo go sult szer ve a szál lít mányt kí sér he ti, ha tó sá gi jo -
go sít vá nyo kat azon ban nem gya ko rol hat. En nek so rán a
meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult szer ve
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 Szer zõ dõ Fél együtt mû -
kö dés re jo go sult szer ve ve ze tõ jé nek uta sí tá sai sze rint kö -
te les el jár ni.

(6) A je len Meg ál la po dás ban fog lal tak meg va ló su lá sa
ese tén a Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják egy har ma dik or szág -
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
Fe let.

(7) Az el len õr zött szál lí tás ban fe dett nyo mo zó rész vé te -
le csak a fe dett nyo mo zót al kal ma zó Szer zõ dõ Fél igaz ság -
ügyi ha tó sá gá nak en ge dé lyé vel le het sé ges.

14. cikk

Fedett nyomozó alkalmazása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek – a köz pon ti kap cso lat tar tó szer -
vek nek kül dött meg ke re sés alap ján – hoz zá já rul nak sa ját
ál la muk te rü le tén a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél fe dett nyo mo -
zó i nak 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,
 európai el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá nak alap já ul szol gá ló
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. A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél ké ré sé re 
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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.

(2) A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban fe dett nyo -
mo zó a bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó együtt mû kö dés re jo -
go sult 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, ki lé tét lep le zõ tag ja.

(3) Ha a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá hoz a Szer zõ dõ Fe -
lek igaz ság ügyi ha tó sá gá nak en ge dé lye szük sé ges, a fe dett 
nyo mo zó al kal ma zá sá ra csak ezen en ge dély be szer zé sét
köve tõen ke rül het sor. A hoz zá já ru lás min den kor a Szer -
zõ dõ Fe lek egész ál lam te rü le té re ér vé nyes.

(4) A fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá ra irá nyu ló meg ke re -
sés nek a je len Meg ál la po dás 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, va la mint a mû kö dé si
kö ré ben oko zott ká ro kért való fe le lõs sé gé nek sza bá lya i ról
 szóló tá jé koz ta tást.

(5) 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 hó -
na pig tart. 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
együtt mû kö dés re jo go sult szer vei egyez tet ve ké szí tik elõ.
A fe dett nyo mo zó az együtt mû kö dés re jo go sult szer vek
ese ti meg ál la po dá sát és a (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 a (4) és a (11) be kez dés ben
fog lal ta kat is.

(6) A fe dett nyo mo zó irá nyí tá sát a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél együtt mû kö dés re jo go sult 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 együtt mû kö dés re jo go sult szer vei ab ban is meg -
ál la pod hat nak, hogy a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén
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 együtt mû kö -
dés re jo go sult szer vé nek meg bí zá sá ból és irá nyí tá sa sze -
rint jár el. A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult
szer vei – in do kolt eset ben – a fen ti ek tõl el té rõ en is meg ál -
la pod hat nak.

(7) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult 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.

(8) A (6) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott
eset ben a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét, 
fel té te le it, a nyo mo zás so rán meg szer zett in for má ci ók fel -
hasz ná lá sát a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél ki je lölt együtt mû -
kö dés re jo go sult szer ve ha tá roz za meg. Er rõl a meg ke re sõ

Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult szer vét tá jé koz tat -
ni kell.

(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 együtt mû kö dés re
jo go sult 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 ja 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 együtt mû kö dés re jo go sult 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 joga az irány adó, fel té ve, hogy az nem el len -
té tes a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél jo gá val.

15. cikk

Együttmûködés a Védelmi Programban

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i ken ke resz tül ké -
rel mez he tik a bün te tõ el já rás so rán vé dett ta núk nak, sér tet -
tek nek és ter hel tek nek, va la mint rá juk te kin tet tel más sze -
mé lyek nek (e cikk al kal ma zá sá ban a továb biak ban: érin -
tett sze mé lyek) az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le té rõl 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. Az in téz ke dés a Szer -
zõ dõ Fe lek te rü le tén foly ta tott bün te tõ el já rást nem aka dá -
lyoz hat ja.

(2) A vé de lem át adá sá ra vagy át vé te lé re irá nyu ló meg -
ke re sés nek a je len Meg ál la po dás 4. cikk (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) az érin tett 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, va la mint an nak sú lyos -

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

te rü le té re köl töz te té sé nek okát;
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 vé de lem át -
adá sá ról, il let ve át vé te lé rõl, an nak mód já ról, a vé de lem
ide jé rõl, va la mint a kap cso lat tar tás mód já ról a Szer zõ dõ
Fe lek nek a vé de lem el lá tá sá ra ki je lölt szer vei köz vet le nül
ál la pod nak meg. E meg ál la po dás mel lék le tét ké pe zik a vé -
de lem el lá tá sá hoz szük sé ges ira tok.

(4) Az érin tett sze mé lyek át szál lí 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 Fél vi se li az érin tett
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sze mé lyek vé del mét el lá tó, a vé del mi szol gá lat mun ka tár -
sa i nak mun ka bé rét.

(5) Az érin tett sze mély csak a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél nek a ta nú vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lya i ban meg -
ha tá ro zott vé del mi for má i ban ré sze sít he tõ.

(6) Ha a vé de lem az át adást köve tõen nem vagy már
nem biz to sít ha tó, a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél nek a vé de -
lem el lá tá sá ra ki je lölt szer ve ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél vé de lem el lá tá sá ra ki je lölt
 szervét.

(7) Az érin tett sze mély kö te les a meg ke re sett Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lya it be tar ta ni. Ha az érin tett sze mély meg sér -
ti a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya it, vagy nem tart -
ja be a szá má ra meg ál la pí tott ma ga tar tá si sza bá lyo kat, er -
rõl a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél vé de lem el lá tá sá ra ki je lölt
szer ve ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg ke re sõ Szer zõ dõ
Fél vé de lem el lá tá sá ra ki je lölt szer vét.

(8) Az érin tett 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 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 vé de lem el lá tá sá ra ki je lölt szer ve ha la dék ta la nul kez -
de mé nye zi az érin tett sze mély vissza köl töz te té sét, me lyet
a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél vé de lem el lá tá sá ra ki je lölt szer -
ve kö te les tel je sí te ni.

(9) A je len cikk al kal ma zá sá ban ille té kes együtt mû kö -
dés re jo go sult szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;
b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rend õr-fõ -

igaz ga tó ság.

16. cikk

Közös bûnfelderítõ-csoport létrehozása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve ik 
köz re mû kö dé sé vel, bel sõ jog sza bá lya ik alap ján, ese ti
meg ál la po dás sal a je len Meg ál la po dás 1. cik ké nek (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ered mé nyes
fel de rí té se ér de ké ben kö zös bûn fel de rí tõ-cso por tot hoz -
hat nak lét re kü lö nö sen, ha az Eu ró 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 a fel de rí tõ mun ka összehangolá -
sára van szük ség.

(2) A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell, kü lö nö sen:
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 tet;
c) a bûn fel de rí tõ-cso port össze té te lét;
d) a bûn fel de rí tõ-cso port ve ze tõ jét;

e) a mû kö dés idõ tar ta mát és a meg hosszab bí tás felté -
teleit;

f) a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ki he lye zett tag já nak
 kötelezettségeit és jo go sult sá ga it;

g) a mû kö dés fel té te le it;
h) a szer ve zé si in téz ke dé se ket és a mû kö dés költ sé ge i -

nek vi se lé sét;
i) a kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ki he lye zett tag ja bün te -

tõ jo gi, va la mint a mû kö dé si kö ré ben oko zott ká ro kért való 
fe le lõs sé gé nek sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást.

(3) 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 dély szük sé ges, a
rész vé tel re csak an nak be szer zé sét köve tõen ke rül het sor.

(4) A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult szer ve le he tõ sé gei sze rint biz to sít ja a bûn fel de rí -
tõ-cso port mû kö dé sé hez szük sé ges el he lye zé si, szer ve zé -
si, tech ni kai és inf ra struk tu rá lis fel té te le ket. A kö zös bûn -
fel de rí tõ-cso por tot a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû -
kö dés re jo go sult szer vé nek ki je lölt tag ja ve ze ti.

(5) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél nek a 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.

(6) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult 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 és in for -
má ci ó 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 együtt mû kö dés re jo go sult szer ve i nek ad hat ná át.

(7) A kö zös 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 az együtt mû kö dés re jo go -
sult 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 Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jogszabá -
lyaiban meg ha tá ro zott en ge délyt.

(8) A kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ren del ke zé sé re bo csá -
tott adat vagy in for má ció ki zá ró lag a kö vet ke zõ cé lok ra
hasz nál ha tó fel:

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

b) az ada tot vagy in for má ci ót 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,
nyo mo zá sá ra;

c) a köz biz ton sá got köz vet le nül és sú lyo san ve szé lyez -
te tõ bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben, il let ve – az
ada tot vagy in for má ci ót át adó Szer zõ dõ Fél elõ ze tes hoz -
zá já ru lá sá val – az ilyen bûn cse lek mény  miatt in dult bün te -
tõ el já rás so rán.
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(9) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél nek a 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 mû kö dõ kö zös bûn fel de rí tõ-cso port ban tör té nõ
rész vé te le so rán a sa ját ál la má nak együtt mû kö dés re jo go -
sult 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, il let ve az ál ta la
szol gál ta tott ada tot leg alább olyan vé de lem ben ré sze sí tik,
mint ami lyet ál la muk jog sza bá lya elõ ír a bûn ül dö zõ szer -
ve ik kel együtt mû kö dõ sze mé lyek, il let ve az ál ta luk szol -
gál ta tott ada tok vé del me ese té ben.

17. cikk

Titkos információgyûjtés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer vei
a bûn fel de rí tés so rán, a köz pon ti kap cso lat tar tó szer ve i ken 
ke resz tül ér ke zett meg ke re sés nek meg fele lõen, ál la muk
bel sõ jog sza bá lyai alap ján, tit kos in for má ció gyûj tést foly -
tat hat nak, és an nak ered mé nyé rõl tá jé koz tat ják egy mást.

(2) A tit kos in for má ció gyûj tés re vo nat ko zó meg ke re -
sés nek a je len Meg ál la po dás 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) az esz köz vagy mód szer meg ne ve zé sét;
b) a tit kos in téz ke dés idõ tar ta mát;
c) a rög zí ten dõ és át adan dó ada tok kö rét;
d) az adat át adá sá nak mód ját;
e) a má sik ál lam ban foly ta tott tit kos in for má ció gyûj -

tés hez eset le ge sen nyúj tan dó se gít ség mód ját;
f) 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 szük sé ges, az ille té kes szerv
tit kos in for má ció gyûj tés re vo nat ko zó en ge dé lyé nek má so -
la tát.

(3) Ha a tit kos in for má ció gyûj tés re irá nyu ló meg ke re -
sés tel je sí té sé nek meg kez dé sé hez a Szer zõ dõ Fe lek jog -
sza bá lyai sze rin ti igaz ság ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé -
ges, ak kor az en ge dély rõl  szóló ok irat má so la tát a meg ke -
re sett Szer zõ dõ Fél szá má ra meg kell kül de ni. Ha a tit kos
in for má ció gyûj tés re irá nyu ló meg ke re sés tel je sí té sé hez
nem szük sé ges a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint az igaz ság ügyi ha tó ság en ge dé lye, ak kor a meg ke -
re sõ Szer zõ dõ Fél a meg ke re sé sé ben en nek té nyé rõl tá jé -
koz tat ja a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél köz pon ti kap cso lat -
tar tó szer vét. A meg ke re sett Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés -
re jo go sult szer ve a meg ke re sés tel je sí té sét bel sõ jog sza bá -
lyai alap ján, szük ség ese tén igaz ság ügyi ha tó sá ga en ge dé -
lyé nek meg szer zé sét köve tõen kez di meg.

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

18. cikk

Összekötõ tisztviselõ küldése

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél a má sik Szer zõ dõ Fél együtt -
mû kö dés re jo go sult köz pon ti 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 an -
nak 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 Meg ál la po dás alap ján meg va -
ló su ló együtt mû kö dés meg gyor sí tá sa, va la mint 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 Eu ró pai Unió kül sõ ha tá ra i nak vé del mé vel és a

vissza fo ga dá si egyez mé nyek 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 tá -
mo ga tó, 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 együtt mû kö dés re jo go sult szer ve uta sí tá sai és az
õt fo ga dó Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult 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 fo ga dó 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 ál -
lam ban te vé keny ke dõ össze kö tõ tiszt vi se lõ je – a je len
Meg ál la po dás 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.

19. 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, az együtt mû kö dés re jo go sult 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 létesít -
hetnek.

(2) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken a Szer -
zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer ve i nek tiszt vi se -
lõi sa ját ha tás kö rük ben, egy más köz vet len tér be li szom -
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széd sá gá ban tel je sí tik szol gá la tu kat. En nek so rán köz re -
mû köd nek a je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott köz -
vet len in for má ció cse ré ben, va la mint tá mo gat ják a je len
Meg ál la po dás 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 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 és az ab ban való köz re mû kö dés re is.

(4) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken szol gá -
la tot tel je sí tõ tiszt ség vi se lõk 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. A kö zös
kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lye ken dol go zó tiszt vi se lõk
nem ze ti ha tó sá ga ik irá nyí tá si jog kö re alá tar toz nak.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek 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 ál la pít ják meg.

(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 tiszt vi se lõ je is részt ve het.

20. cikk

Közös határmenti járõrszolgálat

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer vei
a köz biz ton ság és a köz rend vé del me, a bûn cse lek mé nyek
el le ni fel lé pés és a ha tár fel ügye le te cél já ból a kö zös ál -
lam ha tár tól szá mí tott tíz 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 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 an nak 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 ban a má sik Szer zõ dõ Fél
együtt mû kö dés re jo go sult szer vé nek tiszt vi se lõi 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 el len õr zés
alól, a bel sõ jog sza bá lya ik sze rint fel tar tóz tat ni.

(3) Egyéb in téz ke dé sek re, va la mint kény sze rí tõ esz kö -
zök al kal ma zá sá ra azon Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo -
go sult szer vé nek tiszt vi se lõi 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.

(4) A je len cikk al kal ma zá sá ban ille té kes együtt mû kö -
dés re jo go sult szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga;
– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;
– a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga;
b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:
– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rend õr-fõ -

igaz ga tó ság.

21. cikk

Közbiztonsági együttmûködés
jelentõsebb rendezvények során

(1) A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer vei
az aláb bi se gít sé get nyújt hat ják egy más nak olyan, vár ha -
tó an na gyobb lét szá mú és je len tõ sé gû ren dez vé nyek rend -
õri biz to sí tá sá hoz, ame lyek ve szé lyez tet he tik a má sik
Szer zõ dõ Fél köz biz ton sá gát vagy köz le ke dé sé nek rend -
jét, ne ve ze te sen:

a) egy más gyors tá jé koz ta tá sá val;

b) köl csö nö sen össze han golt rend õri in téz ke dé sek vég -
re haj tá sá val;

c) szak ér tõk és fel sze re lé sek ren del ke zés re bocsátá -
sával.

(2) A je len cikk al kal ma zá sá ban ille té kes együtt mû kö dés -
re jo go sult szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;

b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rendõr-
 fõigazgatóság.

22. cikk

Együttmûködés a közúti közlekedés biztonságának
biztosítása terén

(1) A köz úti köz le ke dés biz ton sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben foly ta tott együtt mû kö dés ma gá ban fog lal ja:

a) köl csö nös tá jé koz ta tás a köz úti köz le ke dés szá má ra
fon tos kö rül mé nyek rõl, így kü lö nö sen a for ga lom sû rû sé ge,
köz le ke dé si za va rok, a rend kí vü li idõ já rá si vi szo nyok ha tá -
sai, és in téz ke dé sek, így kü lö nö sen a köz le ke dés irá nyí tá sá ra
és kor lá to zá sá ra irá nyu ló in téz ke dé sek, ame lye ket a for ga -
lom za var ta lan le fo lyá sa és a gép jár mû vek ha tá ron át tör té nõ
köz le ke dé sé nek za var ta lan sá ga  miatt al kal maz nak;

b) in for má ció cse re a köz úti köz le ke dés sel össze füg gõ
bûn cse lek mé nyek rõl, és a fõbb el kö ve té si mó dok ról;

c) köl csö nös tá jé koz ta tás a köz le ke dés ren dé szet ben szer -
zett ta pasz ta la tok ról;

d) ta pasz ta lat cse re a köz le ke dés biz ton sá gá ról.

(2) A je len cikk al kal ma zá sá ban ille té kes együtt mû kö dés -
re jo go sult szer vek:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;

b) a szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl:

– a Bel ügy mi nisz té ri um, a Rend õr ség, a Rend õr-fõ -
igaz ga tó ság.
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23. cikk

Együttmûködés a képzés, továbbképzés,
valamint a bûnmegelõzés területén

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i nek a kép zés,
 továbbképzés te rü le tén foly ta tan dó együtt mû kö dé se az
aláb bi ak ra ter jed ki:

a) ok ta tá si ter vek és tan anya gok cse ré je;
b) kö zös sze mi ná ri u mok és elõ adá sok meg tar tá sa, va -

la mint kö zös tan fo lya mok meg ren de zé se;
c) a má sik Szer zõ dõ Fél kép vi se lõ i nek meg fi gye lõ ként

tör té nõ meg hí vá sa, gya kor la tok és kü lön le ges be ve té si ak -
ci ók be mu ta tá sa;

d) a má sik Szer zõ dõ Fél kép vi se lõi rész vé te lé nek biz -
to sí tá sa tan fo lya mo kon.

(2) A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán a bûn meg -
elõ zé si nem ze ti kap cso lat tar tó köz pon tok (Eu ró pai Bûn -
meg elõ zé si Há ló zat nem ze ti kon takt pont ja) együtt mû köd -
nek a nem ze ti szint en be vált bûn meg elõ zé si mód sze rek
fel tá rá sa és egy más kö zöt ti cse ré je te rén, va la mint a bûn -
meg elõ zé si mód sze rek vég re haj tá sá hoz szük sé ges szak ér -
tõi szak ta nács adás meg szer ve zé sé ben.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõi, az ok ta tá si kép zõ in -
téz mé nyek ve ze tõi szük ség sze rint mun ka ta lál ko zó kat tar -
ta nak in téz ke dé se ik össze han go lá sa és vég re haj tá suk elõ -
se gí té se ér de ké ben.

IV. Fejezet

JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZÕDÕ FÉL
TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS SORÁN

24. cikk

A beutazás, a kiutazás és a tartózkodás szabályai

(1) Ha a je len Meg ál la po dás más ként nem ren del ke zik,
a Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult szer ve i nek
tiszt vi se lõi 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 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 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 Meg ál la po dás 14. cik ké ben sze rep lõ fe dett
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, szol gá la ti fel adat el lá tá sa ide jé ig, de leg fel -
jebb a je len Meg ál la po dás 14. cik ké nek (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ tar tam ban 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.

25. cikk

Az egyenruha viselésének, a kényszerítõ eszközök,
a szolgálati fegyverek használatának szabályai

(1) A je len Meg ál la po dás el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban, a meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult
szer vé nek tiszt vi se lõi a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél terü -
letén:

a) jo go sult 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 hat ja, vissza tart -
hat ja, 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 együtt mû kö dés re jo go sult szer vé -
nek át ad ni.

(2) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult szer vé nek tiszt vi se lõ je a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te -
rü le tén a je len Meg ál la po dás ból szár ma zó fel ada tai tel je sí -
té se, to váb bá az oda- és vissza uta zás so rán vi sel he ti szol -
gá la ti fegy ve rét, va la mint ma gá val vi he ti a szük sé ges szol -
gá la ti fel sze re lést.

(3) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult szer vé nek tiszt vi se lõ je a je len Meg ál la po dás ból szár -
ma zó fel ada tai so rán a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén, 
ezen ál lam jog sza bá lya i nak meg fele lõen, az ará nyos ság
kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen az aláb bi 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, il let ve szol gá la ti
ku tya.

(4) A tiszt vi se lõ a meg ke re sett Szer zõ dõ Fél te rü le tén
szol gá la ti fegy vert csak jo gos vé del mi hely zet ben, il let ve
vég szük ség ben hasz nál hat.

(5) A Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go sult szer ve ve -
ze tõ jé nek az ál la má nak te rü le tén el já ró kül föl di tiszt vi se -
lõt 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 tat ja.

26. cikk

Szolgálati viszonyok és a bûnüldözõ szervek
tagjainak védelme

(1) A meg ke re sõ Szer zõ dõ Fél együtt mû kö dés re jo go -
sult szer ve tiszt vi se lõ jé nek szol gá la ti jog vi szo nyá ra, 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 együtt mû kö dés re jo go sult
szer ve tag já nak a je len Meg ál la po dás ban 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 együtt mû kö dés re jo go sult szer ve tag -
jának.
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27. cikk

Büntetõjogi felelõsségi szabályok

Az együtt mû kö dés re jo go sult szerv tiszt vi se lõi, akik a
je len Meg ál la po dás 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 a te vé keny sé gük he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél tiszt -
viselõivel.

28. cikk

Kártérítési felelõsség

(1) Ami kor az egyik Szer zõ dõ Fél tiszt vi se lõ je a je len
Meg ál la po dás 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 tiszt vi se lõ je
okoz ta vol na.

(3) Az a Szer zõ dõ Fél, amely nek tiszt vi se lõ je 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 jo gán 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 ki -
vé te lé vel – 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 lyet 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

29. cikk

Az átadható személyes adatok köre

A je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek 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 sze mé -
lyek 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,
 illetve az úti ok má nyok ra vo nat ko zó, vagy az egyéb jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban a bio met -
ri kus ada ta it;

b) az a) pont ban sze rep lõ sze mé lyek sze mély azo nos sá -
got 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 ér -
vé nyes sé ge);

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, il let ve 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 Meg ál la po dás 8. 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) va la mint mind azon sze mé lyes ada to kat, ame lye ket
az együtt mû kö dõ Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás
alap ján gyûj te nek és ad nak át egy más nak.

30. cikk

Az adatkezelés szabályai

A je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott együtt mû kö -
dés ke re té ben a Szer zõ dõ Fe lek együtt mû kö dés re jo go sult
szer vei – az Eu ró 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, va la mint 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
 országhatárokat 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: át -
ve võ Fél) csak a je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott cé -
lok ra 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 felhasználá -
sáról;

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, va la mint 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 meg fele lõen. Ha az át adó Fél
az át ve võ Fél lel spe ci á lis meg õr zé si ha tár idõt kö zölt, úgy
az át ve võ Fél kö te les azt be tar ta ni;
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e) a sze mé lyes ada tok ki zá ró lag a je len Meg ál la po dás
2. cik ké ben meg je lölt együtt mû kö dés re jo go sult 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 Meg ál la po dás 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 a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: az adat szol -
gál ta tás cél ját és tar tal mát, az át ve võ szer vet és az át adás
idõ pont ját. Az on-li ne adat szol gál ta tást au to ma ti ku san
kell nyil ván tar ta ni. A nyil ván tar tá sok leg alább öt évig
 megõrizendõk, 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 dõk meg. A nyil ván tar -
tás ada tai ki zá ró lag az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé re hasz nál ha tók fel.

31. 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.

32. cikk

Adatkezelés a másik Szerzõdõ Fél területén folytatott
eljárás során

(1) A je len Meg ál la po dás 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. En nek so rán be kell tar ta ni a sze mé lyes ada tot át adó
ha tó ság ál tal az adat ke ze lés re vo nat ko zó elõ írásokat.

(2) Az együtt mû kö dés re jo go sult 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.

33. cikk

Minõsített adatok védelme

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás vég re haj tá -
sa so rán az át vett mi nõ sí tett ada tok, in for má ci ók 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 (a továb biak -
ban: át adó Fél) jog sza bá lyai sze rint mi nõ sí tett ada to kat a
mi nõ sí tett ada to kat át ve võ Szer zõ dõ Fél nek (a továb biak -
ban: át ve võ Fél) ugyan olyan vé de lem ben kell ré sze sí te nie, 
mint ami lyen ben a je len Meg ál la po dás mel lék le tét ké pe zõ
meg fe lel te té si táb lá zat alap ján a sa ját jog sza bá lyai sze rin ti
mi nõ sí té si je lö lés sel el lá tott ada ta it ré sze sí ti. Ez a mel lék -
let a je len Meg ál la po dás szer ves ré szét ké pe zi;

b) a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé se az a) pont ban sze rep lõ
meg fe lel te tés ben meg ha tá ro zott mi nõ sí tett ada tok ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok sze rint tör té nik mind két Szer zõ dõ
Fél nél;

c) az át adó Fél ha la dék ta la nul, írás ban tá jé koz tat ja az
át ve võ Fe let az ada tok kal kap cso la tos vál to zá sok ról, il let -
ve a mi nõ sí tett ada tok mi nõ sí té si 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.
Az át ve võ 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, il let ve meg -
szün te ti a mi nõ sí tett adat ként tör té nõ ke ze lést;

d) az át adó Fél nek meg kell je löl nie az át adott mi nõ sí -
tett adat ér vé nyes sé gi ide jét;

e) a 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 jo go sul tak az azok hoz 
tör té nõ hoz zá fé rés hez;

f) az át adott mi nõ sí tett ada to kat a je len Meg ál la po dás -
ban fel so rolt szer ve ken kí vü li szer vek nek csak az át adó
Fél írás ban adott hoz zá já ru lá sa alap ján le het ren del ke zé sé -
re bo csá ta ni;

g) az át adott mi nõ sí tett ada tok vé del mét szol gá ló jog -
sza bá lyok nak az át ve võ Fél nél tör tént bár mi lyen meg sér -
té sé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell az át adó 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, va la mint
ezek nek a kö vet kez mé nyek nek a kor lá to zá sa ér de ké ben
fo ga na to sí tott in téz ke dé sek 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;

h) a je len Meg ál la po dás ér tel mé ben át adott ira tok, ada -
tok, in for má ci ók és mû sza ki be ren de zé sek har ma dik or -
szág ré szé re tör té nõ to vább adá sa csak az át adó Fél ille té -
kes ha tó sá gá nak írás be li hoz zá já ru lá sa ese tén meg en ge -
dett;

i) a je len Meg ál la po dás 16. cik ke alap ján lét re ho zott
kö zös 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 tiszt vi -
se lõ je 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 Meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott együtt mû kö dés ben részt vevõ együtt mû kö -
dés re jo go sult 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 hozzájáru -
lását.
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(2) A je len Meg ál la po dás 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
Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na pon
 belül.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk

Vegyes Bizottság

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len 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 hoz nak lét re. A Szer zõ dõ 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, szük ség sze rin ti gya ko ri ság gal, 
a Ma gyar Köz tár sa ság ban és a Szlo vén Köz tár sa ság ban
fel vált va tart ja ülé se it.

(3) A Ve gyes Bi zott ság a je len Meg ál la po dás 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 tot te het.

35. cikk

Költségviselés szabályai

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán – a Szer zõ dõ
Fe lek 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 Meg ál la po dás ban 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 együtt mû kö dés re jo go sult 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 Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem érin tik a Szer -
zõ dõ Fe lek nek az 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 Meg ál la po dás 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

Meg ál la po dás 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 kell ren dez ni.

38. cikk

A Megállapodás hatálybalépése és egyéb rendelkezések

(1) A je len Meg ál la po dást meg kell erõ sí te ni. A Meg -
állapodás azon ké sõb bi jegy zék kel té nek nap já tól szá mí -
tott ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, amely ben a Szer -
zõdõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek.

(2) A je len Meg ál la po dás 12. cik ke az Eu ró pai Unió
 Tanácsának 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 -
ál la 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, il let ve
azok kal egyéb mó don össze füg gõ jogi ak tu sok nak a Szer -
zõ dõ Fe lek ál ta li tel jes körû al kal ma zá sát jó vá ha gyó ha tá -
ro za ta i nak ki hir de té sét kö ve tõ nap tól ke rül al kal ma zás ra.

(3) A je len cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont tól kez dõ dõ en a ha tá ron át nyú ló meg fi gye lé sek az
 európai el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá nak alap já ul szol gá ló
bûn cse lek mé nyek gya nú ja ese tén al kal ma zan dók.

(4) A je len cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont tól kez dõ dõ en a je len Meg ál la po dás nak a kö zös
 államhatár fel ügye le té vel össze füg gõ kö zös jár õr szol gá -
lat ra 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 be ve ze té se ese tén al kal maz ha tók.

(5) A je len Meg ál la po dás 29. cik ké nek a) pont já ban
sze rep lõ bio met ri kus ada tok át adá sá ra ak kor ke rül sor,
ami kor a ma gyar Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton ar ról ér te -
sí ti a szlo vén Szer zõ dõ Fe let, hogy az eh hez szük sé ges bel -
sõ jogi fel té te lek nek ele get tett.

(6) A je len Meg ál la po dás 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 ha to dik hó na pot kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(7) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél a je len Meg ál la 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
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 ál la po dás vég re haj tá sá nak fel füg gesz té se, il let ve
 annak vissza vo ná sa az er rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé -
nek nap ján lép ha tály ba.
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(8) A je len Meg ál la po dás hatályba lépésével egy ide jû -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén Köz tár -
sa ság Kor má nya 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, 1993. má jus 19-én
alá írt Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti.

(9) A je len Meg ál la po dás 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 vén Szer zõ dõ
Fe let.

Ké szült Brdo ban, 2006. ok tó ber 25. nap ján, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, szlo vén és an gol nyel ven, mind -
három nyel vû szö veg egy aránt hi te les. A Meg ál la po dás
 értelmezésével kap cso la tos vita ese tén az an gol nyel vû
szö veg az irány adó.

(Aláírások)

Melléklet
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 

a bûnüldözõ szervek határokon átnyúló
együttmûködésérõl  szóló

Megállapodás 33. cikk (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 vén
Köz tár sa ság kö zött a bûn ül dö zõ szer vek ha tá ro kon át -
nyúló együtt mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dás 33. cikk
(1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak ra fi gye lem mel – a Ma -
gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság 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 vén 
Köz tár sa ság ban

An gol 
meg fe le lõ je

„Szi go rú an Tit kos!” STROGO TAJNO TOP SECRET
„Tit kos!” TAJNO SECRET

„Bi zal mas!” ZAUPNO CONFIDENTIAL
„Kor lá to zott 
ter jesz té sû!”

INTERNO RESTRICTED
        ”

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 38. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak
 ismertté 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 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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

84/2006. (XII. 12.) FVM
rendelete

az állatlétszámhoz kötött
támogatási jogosultságról  szóló

82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
ja alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben  eljárva – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság ról
 szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 10.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Arra a te nyé szet re, amely ben a ma gyar szür ke
 szarvasmarha és/vagy a bi valy ará nya az Egy sé ges Nyil -
ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend szer ada tai alap ján meg -
haladja a 70%-ot, az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár ki hasz -
ná lá sá ra vo nat ko zó, a 10.  § (3) és (4) be kez dé sé ben fog lalt
elõ írás 2009. szep tem ber 1-jé tõl al kal ma zan dó. Az adott
te nyé szet ben a ma gyar szür ke szar vas mar ha és/vagy a
 bivaly ará nya a tá mo ga tá si ké re lem re vo nat ko zó benyúj -
tási idõ szak le jár tát kö ve tõ mun ka na pon vég zett lekér -
dezés alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és ez zel egy ide jû leg az R. 6.  §-ának (6) bekez -
dése ha tá lyát vesz ti.

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

ál lam tit kár
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A pénzügyminiszter
30/2006. (XII. 12.) PM

rendelete

a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett
baleseti kártérítési járadékok emelésérõl  szóló

2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint
a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti

rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékokról  szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 1997. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1996. évi CXXIV. tör vény 97.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 1998. évi költ ség ve té sé rõl 
 szóló 1997. évi CXLVI. tör vény 89.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás, va la mint a 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának c) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú li us 1.
elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra dé -
kok eme lé sé rõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A gép jár mû vek kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá sa
alap ján az 1991. jú li us 1. nap ja elõtt be kö vet ke zett kár ese -
mé nyek kel kap cso lat ban a Ma gyar Ál la mot ter he lõ, fo rint -
ban meg ál la pí tott ke re set pót ló bal ese ti kár té rí té si já ra dé -
kok 2007. ja nu ár 1-jé tõl a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos
ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez ké pest 2 szá za lék kal,
a fo rint ban meg ál la pí tott költ ség pót ló bal ese ti kár té rí té si
já ra dé kok 2007. ja nu ár 1-jé tõl a 2006. de cem ber 31-én ha -
tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez ké pest 4 szá za lék -
kal emel ked nek.”

2.  §

(1) A gép jár mû-sza va tos sá gi ká rok 1971. ja nu ár 1.
 elõtti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si jára -
dékokról  szóló 12/1998. (III. 27.) PM ren de let (a továb -
biak ban: PM ren de let) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § A költ ség ve té si szer vek va gyon biz to sí tá sa alap ján
– az 1971. ja nu ár 1. nap ja elõtt gép jár mû vel oko zott kár -
ese mé nyek kel össze füg gés ben – a köz pon ti költ ség ve tést
ter he lõ ke re set pót ló bal ese ti, il let ve költ ség pót ló bal ese ti
kár té rí té si já ra dé kok fo lyó sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sát a Tá mo ga tá so kat és Já ra dé ko kat Ke ze lõ Szer -
vezet (a továb biak ban: Ke ze lõ Szer ve zet) vég zi.”

(2) A PM ren de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„3.  § Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ke re set pót ló bal ese ti
kár té rí té si já ra dé kok 2007. ja nu ár 1-jé tõl a 2006. de cem -
ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez
 képest 2 szá za lék kal, a költ ség pót ló bal ese ti kár té rí té si
 járadékok 2007. ja nu ár 1-jé tõl a 2006. de cem ber 31-én ha -
tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez ké pest 4 szá za lék -
kal emel ked nek.”

3.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a 2007. ja nu ár hó nap ra fi ze ten dõ bal ese ti kár té rí té si
já ra dék ra már al kal maz ni kell. A ren de let ha tály ba lé pé sé -
vel egy ide jû leg a 37/2005. (XI. 23.) PM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
6/2006. (XII. 12.) SZMM

rendelete

az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk
képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl  szóló

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a szo ci ál-, nyug díj- és
csa lád po li ti kai fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az egyes szo ci á lis szol gál ta tá so kat vég zõk kép zé sé rõl
és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adós ság ke ze lé si ta nács adó kép zés cél ja a kép -
zé sen részt vevõ sze mély fel ké szí té se a pénz be li és ter mé -
szet be ni szo ci á lis el lá tá sok igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá -
nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let 53.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sá ra.”
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2.  §

Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt kép zés kö te le zõ óra szá -
ma 320 óra, eb bõl

a) 200 óra el mé le ti ok ta tás,
b) 120 óra gya kor la ti ok ta tás.
(4) A (2) be kez dés ben fog lalt kép zés kö te le zõ óra szá ma

280 óra, eb bõl
a) 160 óra el mé le ti ok ta tás,
b) 120 óra gya kor la ti ok ta tás.”

3.  §

Az R. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(4)–(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt kép zés kö te le zõ óra szá -
ma 106 óra, eb bõl

a) 53 óra el mé le ti ok ta tás,
b) 53 óra gya kor la ti ok ta tás.
(4) A (2) be kez dés ben fog lalt kép zés kö te le zõ óra szá ma

– kö zép fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély ese té ben –
113 óra, eb bõl

a) 60 óra el mé le ti ok ta tás,
b) 53 óra gya kor la ti ok ta tás.
(5) A (2) be kez dés ben fog lalt kép zés kö te le zõ óra szá ma

– fel sõ fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély ese té ben –
98 óra, eb bõl

a) 45 óra el mé le ti ok ta tás,
b) 53 óra gya kor la ti ok ta tás.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 eltéréssel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a hatályba lépést köve -
tõen in dí tott kép zé sek te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) 2007. ja nu ár 1-jén az R. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
va la mint 2. és 3. szá mú mel lék le té ben a „Nem ze ti Csa lád-
és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Nem zeti 
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö veg rész lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
268/2006. (XII. 12.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bíró -
ságok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi
LXVI. tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Kár pá ti Haj nal ka Ve ro ni kát 2006. de cem ber 31-ei
ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Gyu lai Dez sõt 2007. jú ni us 30-ai ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Há mo ri And re át,

dr. Höf ler Ani kó Do rottyát,

dr. Kos tyák Krisz ti nát,

dr. Ko vács Jó zse fet,

dr. Mol nár Gá bor Mik lóst és

dr. Oláh Ka ta lint 2007. ja nu ár 1. nap já tól ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Ara di Zi tát a 2007. ja nu ár 1. nap já tól 2009. de cem -
ber 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-1/5669-0/2006.
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A Köztársasági Elnök
269/2006. (XII. 12.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re, a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz -
tár sa ság kö zöt ti sok ol da lú kap cso la tok fej lesz té se, a ha -
gyo má nyos ba rá ti és jó szom szé di vi szony ápo lá sa érde -
kében vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Stan ko Nick-nek, a Hor vát Köz tár sa ság bu da pes ti
nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. de cem ber 6.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5668/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1121/2006. (XII. 12.) Korm.

határozata

a Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma
létrehozásáról

A Kor mány az ön kor mány za tok és a kor mány za ti szer -
vek kö zöt ti együtt mû kö dés és pár be széd erõ sí té se, va la -
mint az ön kor mány za tok nak az Al kot mány ban és az ön -
kor mány za ti tör vény ben biz to sí tott jo go sít vá nya ik ma gas
szin tû ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben egyez te tõ
fó rum lét re ho zá sát ha tá roz za el.

1. A Kor mány–Ön kor mány za tok Egyez te tõ Fó ru ma
(a továb biak ban: Egyez te tõ Fó rum) a Kor mány mel lett
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ, ta nács adó,
 javaslattevõ és meg ha tá ro zott kör ben ko or di ná ló tes tü let.

1.1. Az Egyez te tõ Fó rum fel ada tai:
– az ön kor mány za ti rend szert köz vet le nül érin tõ jog -

sza bá lyok, kor mány za ti dön té sek egyez te té se, az ön kor -
mány za ti ér dek szö vet sé gek ál lás pont já nak meg is me ré se;

– az ön kor mány za to kat érin tõ or szág gyû lé si költ ség ve -
té si ja vas la tok kal kap cso la tos egyez te té sek le foly ta tá sa,
az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek vé le mé nyé nek meg -
is me ré se;

– ja vas lat té tel jog al ko tá si fel ada tok ra, egyéb kor mány -
za ti dön té sek meg ho za ta lá ra;

– rész vé tel a jog sza bá lyok, egyéb dön té sek elõ ze tes és
utó la gos ha tás vizs gá la tá ban, ha tás vizs gá la tok kez de mé -
nye zé se;

– az ön kor mány za to kat érin tõ re form lé pé sek egyez te -
té se;

– a He lyi Ön kor mány za tok Nap já hoz kap cso ló dó ál la -
mi és ön kor mány za ti fel ada tok ko or di ná lá sa;

– az Egyez te tõ Fó rum mun ká já ról  szóló éves je len tés
össze ál lí tá sa.

1.2. Az Egyez te tõ Fó rum el nö ke az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter, társ el nö ke az ön kor mány za ti
ol dal so ros ügy vi võ je, al el nö ke az Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.

1.3. Az Egyez te tõ Fó rum a kor mány ol dal és az ön kor -
mány za ti ol dal tag ja i ból áll. A kor mány ol dal tag jai az
egész ség ügyi mi nisz ter, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, va la mint a pénz ügy -
mi nisz ter, il let ve az ál ta luk he lyet te sí tés re fel ha tal ma zott
sze mély. A kor mány ol dal ve ze tõ je az Egyez te tõ Fó rum
 elnöke, akit az al el nök he lyet te sít het.

Az ön kor mány za ti ol dal tag jai az or szá gos ön kor mány -
za ti ér dek szö vet sé gek el nö kei (ve ze tõi), il let ve meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ jük.

1.4. Az Egyez te tõ Fó rum mun ka szer ve ze te:
Az Egyez te tõ Fó rum ple ná ris ülé se ken és a ple ná ris

dön té se ket elõ ké szí tõ szak mai mun ka cso por tok ban dol go -
zik. A ple ná ris ülé se ket a kor mány ol dal és az ön kor mány -
za ti ol dal al kot ja. Bel sõ egyez te té se it idõ sza kon ként
 választott so ros ügy vi võ szer ve zi. A ple ná ris ülést éven te
leg alább négy al ka lom mal, il let ve szük ség sze rint az el nök 
hív ja össze. A társ el nök a ple ná ris ülés össze hí vá sát kez -
de mé nyez he ti, amennyi ben ren del ke zik az ön kor mány za ti 
ol dalt al ko tó szer ve ze tek leg alább 1/3-ának írá sos fel ha tal -
ma zá sá val.

Az ál lan dó vagy meg ha tá ro zott fel adat tal meg bí zott
szak mai mun ka cso por tok az al el nök szer ve zé sé ben és fel -
ügye le té vel igény sze rint fo lya ma to san dol goz nak. Az
Egyez te tõ Fó rum tit ká rát az el nök je lö li ki.

1.5. Az Egyez te tõ Fó rum ügy rend jét és mun ka ter vét
maga ha tá roz za meg. Az ön kor mány za ti ol dal megvá -
lasztja so ros ügy vi võ jét és bel sõ mun ka rend jét maga ala -
kít ja ki.

1.6. A Kor mány fel ké ri az or szá gos ön kor mány za ti
 érdekszövetségeket az Egyez te tõ Fó rum ön kor mány za ti
ol dal a tag ja i nak de le gá lá sá ra.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 14.
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2. Az Egyez te tõ Fó rum mû kö dé si költ sé ge it a köz pon ti
költ ség ve tés Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um fe je ze té ben kell ter vez ni.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos, el sõ al ka lom mal

 a 2007. évi költ ség ve tés ben

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter
k ö z l e m é n y e

a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett
adományozásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság kü lügy mi nisz te re 2006 fo lya -
mán a 9/2003. (V. 20.) KüM ren de let 5.  §-a alap ján

PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM
emlékplakettet

ado má nyo zott

a ma gyar ál lam pol gá rok ér de ke i nek vé del mé ért a Ma -
gyar Köz tár sa ság ki ne ve zett tisz te let be li kon zu li tiszt vi se -
lõ je ként meg sza kí tás nél kül tíz éve ered mé nye sen te vé -
keny ke dõ tisz te let be li fõ kon zu lok nak és kon zu lok nak.

Az em lék pla ket tel ju tal ma zot tak:
Dr. Jür gen Bohn er fur ti (Né met or szág) tisz te let be li

 konzul
Jo ci o nis né Mé szá ros Ilo na ka u na si (Lit vá nia) tiszte -

letbeli kon zul
Je an-Pi er re Prud hon nan cyi (Fran cia or szág) tiszte -

letbeli kon zul
Dr. Ah med Saad Ra gab ale xand ri ai (Egyip tom) tisz te -

let be li kon zul
Emi le Sed rak Wah ba szu e zi (Egyip tom) tisz te let be li

 fõkonzul
Dr. Cees H. Boer amsz ter da mi (Hol lan dia) tisz te let be li

kon zul
Jo han nes And re as Ma ria Re ij nen ’s-Her to gen bosch-i

(Hol lan dia) tisz te let be li kon zul

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ
t á j é k o z t a t ó j a

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén en ge déllyel mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek (2006. de cem ber 1-jei ál la pot
sze rint):

1. Ang lia Rus kin Uni ver sity (ko ráb ban: Ang lia Poly -
tech nic Uni ver sity)
Chelms ford Cam pus, Bis hop Hall Lane Chelms ford CM1
1SQ, UK

2. Buc king hams hi re Chil terns Uni ver sity Col le ge
High Wy om be Cam pus, Qu e en Ale xand ra road High
Wy om be, Buc king hams hi re HP11 2JZ, UK

3. Case Wes tern Re ser ve Uni ver sity of Cle ve land,
Ohio
10900 Euc li de Ave nue, Cle ve land Ohio 44106-7001

4. Cent ral Eu ro pe an Uni ver sity, New York
400 West 59th Stre et, New York, N.Y. 10019 U.S.A

5. Champ la in Col le ge
163 So uth Wil lard stre et, PO Box 670 Bur ling ton Ver mont 
05402-0670 USA

6. Fer nu ni ver si tät Ge samt hochs chu le – in Ha gen
58084 Ha gen, Kon kord last ras se 5. BRD

7. Fri ed rich-Ale xan der Uni ver si tät Er lan gen-Nürn berg
Post fach 3520 D-91023 Er lan gen, BRD

8. Li ver po ol John Mo o res Uni ver sity
Eger ton Co urt, 2 Rod ney Stre et, Li ver po ol, L3 5UX, UK

9. McDa ni el Col le ge (ko ráb ban: Wes tern Ma ry land
Col le ge)
2 Col le ge Hill, West mins ter, MD 21157-4390 USA

10. Ox ford Bro o kes Uni ver sity
Gip sy Lane Cam pus, He a ding ton Ox ford OX3 OBP

11. Swin bur ne Uni ver sity of Tech no logy
Hawt horn Cam pus, PO Box 218, Hawt horn
Vic to ria 3122 Aust ra lia

12. Uni ver sity of Dur ham
Mill Hill Lane, Dur ham City, DH1 3 LB, UK

13. Uni ver sity of Hert fords hi re
Hert ford Cam pus, Mang ro ve Road Hert ford Herts SG13
8QF, UK

14. Uni ver sity of San Fran cis co
2130 Ful ton Stre et, San Fran cis co, CA 94117-1080, USA

15. Uni ver sity of Sun der land
Ry ho pe Road, Sun der land SR2 7EE, UK

Felsõoktatási Regisztrációs Központ
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A Magyar Vidék és Polgári Párt 2002. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 52
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok 1580
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel   3

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 1635

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 10
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 1624
7. Egyéb ki adá sok   –

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 1634

Dr. Bánk At ti la Jó zsef s. k.,
el nök

A Magyar Vidék és Polgári Párt 2003. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 114
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok –
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel  40

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 154

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 69
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa –
7. Egyéb ki adá sok   –

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 69

Dr. Bánk At ti la Jó zsef s. k.,
el nök
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A Magyar Vidék és Polgári Párt 2004. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 970
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok –
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel   52

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 1022

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 80
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 1000
7. Egyéb ki adá sok   –

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 1080

Dr. Bánk At ti la Jó zsef s. k.,
el nök

A Magyar Vidék és Polgári Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 208
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok 145
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel   9

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 362

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 315
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 32
7. Egyéb ki adá sok   –

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 347

Dr. Bánk At ti la Jó zsef s. k.,
el nök
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A Magyar Vidék és Polgári Párt választásra fordított állami és más pénzeszközeinek,
anyagi támogatásának összege, forrása és felhasználásának módja

1. A je lö lõ szer ve zet neve: Ma gyar Vi dék és Pol gá ri Párt
          címe: 4028 Deb re cen, Ho mok u. 50.
2. A je lö lõ szer ve zet ál tal ál lí tott je löl tek szá ma: 127
3. Az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás ra for dí tott összeg (E Ft): 4863

3.1. For rá sai össze sen (3.1.1.+3.1.2.): 4863
3.1.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás: 4855
3.1.2. Egyéb for rá sok össze sen:
    eb bõl:

8

    – vá lasz tá si cél ra ka pott ado má nyok: –    
    – sa ját for rá sok: 8    

3.2. Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze sen (3.2.1.+3.2.2.): 4863
3.2.1. Az ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ter hé re (3.1.1.):
    eb bõl:

4855

    – anyag jel le gû rá for dí tás: 45    
    – nem anyag jel le gû rá for dí tás (szol gál ta tás): 4810    
    – egyéb rá for dí tás: –    
3.2.2. Az egyéb for rá sok ter hé re (3.1.2.):
    eb bõl:

8

    – anyag jel le gû rá for dí tás: 8    
    – sze mé lyi jel le gû rá for dí tás: –    
    – nem anyag jel le gû rá for dí tás (szol gál ta tás): –    
    – egyéb rá for dí tás: –    

Dr. Bánk At ti la Jó zsef s. k.,
el nök
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Melléklet

Szám la szám A szám la össze ge (Ft)

0294569 15 000

0294585 14 400

0185101 35 000

088234 26 460

S51/2006 33 000

2006/01363 83 520

2006/01362 348 480

0774670 225 000

2006/01385 365 400

2006/01384 1 524 600

2006/109 1 059 840

543485 28 800

2289861 27 210

615000760/0130/00062 19 250

00841-K06 6 840

7244732 55 680

4461901 3 720

Szám la szám A szám la össze ge (Ft)

232172 2 040

615000745/0156/00003 1 992

00906-K06 5 900

733303 4 630

272023 141 900

669283 3 300

109163 6 400

615000760/0185/00074 2 980

317942 790

472402 680

S000236/06 2 500

AV549865 30 720

6200346 7 500

353001345/2035/000001 541 800

K06-000106 34 200

2289873 20 000

2006/00246 10 000

0203195 163 000

0790277 10 000



A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. január 22.–március 9-ig terjedõ idõszak – II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. ja nu ár 22.– már ci us 9-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si hirdetmé -
nyeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se alap ján
(II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re,  kivéve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett érték növekedésének ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg té rí té sé -
nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél megte -
kinthetõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re, egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell
 helyezni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó be je -

len tett lak hellyel, vagy
b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.
Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás sal bi zo -

nyít hat ják a lak hely sze rin ti il le té kes sé gü ket.
A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat ból

nem de rül ki.
Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka pott bank i iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.
Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adatfel -

vételnél szin tén be kell mu tat ni.
A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.
Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li jo gá -
val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té sé bõl
szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz jö ve del -
mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal mi ér té ket kell te kin te ni.
Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás ra 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 az ár ve rés ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le zá rá -

sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal hoz.
Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról, az ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben el já ró

al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tájékoz tatót tart.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal

12024 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/152. szám



Bács-Kiskun megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KELEBIA te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá -
ban ( kezelésében) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kel ebia, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. ja nu ár 25., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. ja nu ár 25., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kel ebia

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0198 b 5 ha 6753 m2  gyep 51,84
0198 d 9 ha 8514 m2  gyep 58,46  *

* Bá nya szol gal mi jog – MOL Rt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal NAGYECSED te le pü lé sen a Rá kó czi Mgtsz., Na gye csed hasz ná la tá ban (kezelé -
sében) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Na gye csed, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. ja nu ár 29., 9–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. ja nu ár 29., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Na gye csed

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

017/9 4 ha 3366 m2  szán tó 90,63
017/10 8 ha 5647 m2  szán tó 175,45
041/10 7183 m2  szán tó 11,21
041/12 2 ha 8252 m2  szán tó 55,31
041/6 a-ból 1 ha 1349 m2  szán tó 23,72
041/8 a 1 ha 7514 m2  szán tó 27,32
041/8 b 1 ha 8064 m2  rét 18,79
041/8 c 3 ha 1134 m2  szán tó 48,57

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó 
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A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. január 22.– március 9-ig terjedõ idõszak – II/2. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. ja nu ár 22.–már ci us 9-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si közlemé -
nyeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/3. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó el õírá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pusú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt
 tudnivalókkal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. pont sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen min den kár pót lás ra jo go sult, az õt meg il le tõ kár pót lá si jeggyel (bank i le té ti iga zo lás, ma rad vány ér ték 
iga zo lás) részt ve het.

Bács-Kiskun megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal CSENGÕD te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá -
ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Csen gõd, Dó zsa Gy. u. 35., Pol gár mes te ri Hi va tal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. feb ru ár 5., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. feb ru ár 5., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Csen gõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

0308/43 b 6 ha 0418 m2  erdõ 56,79  Egyé ni mûv. köt.
0308/43 d 3961 m2  gyep, le ge lõ 3,72

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KUNBARACS te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná -
la tá ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kun ba racs, Köl csey u. 3., Mû ve lõ dé si Ott hon
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. feb ru ár 6., 9–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. feb ru ár 6., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kun ba racs

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

0353/55 a 5 ha 0376 m2  erdõ 9,58  Egyé ni mûv. köt.
0353/55 b 3147 m2  gyep, le ge lõ 0,66
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KECSKEMÉT te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG)
használa tában levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kecs ke mét, Deák F. tér 1., Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. feb ru ár 7., 9–10 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2007. feb ru ár 7., 10 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kecs ke mét

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

01609/105 a 4 ha 2841 m2  szán tó 12,87
01609/105 b 8619 m2  erdõ 2,07  Egyé ni mûv. köt.
01609/150 2 ha 0518 m2  gyep, le ge lõ 4,92
01609/85 a 4 ha 8520 m2  szán tó 20,48
01609/85 b 3831 m2  erdõ 0,92  Egyé ni mûv. köt.
01618/152 8 ha 8070 m2  erdõ 45,80  Egyé ni mûv. köt.

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ZSANA te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Zsa na, Ady E. u. 2., Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. feb ru ár 19., 11–12 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2007. feb ru ár 19., 12 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Zsa na

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

0121/5 5758 m2  gyep, rét 5,01
0123/7 a 5 ha 8074 m2  erdõ 22,07  Egyé ni mûv. köt.*
0123/7 b 2048 m2  gyep, le ge lõ 0,43  *
0123/7 c 5200 m2  gyep, le ge lõ 1,09  *
0123/7 d 1804 m2  szõ lõ 5,02  *

* Bánya szol gal mi jog – MOL Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt.
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal PIRTÓ te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Pir tó, Dó zsa Gy. u. 19., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. feb ru ár 20., 9–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. feb ru ár 20., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Pir tó

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

0105/15 a 42 ha 0172 m2  erdõ 79,83  Tár sult mûv. köt.
0105/15 b 11 ha 4232 m2  gyep, le ge lõ 8,00
0105/22 a 2 ha 5356 m2  gyep, le ge lõ 1,77
0105/22 b 6759 m2  erdõ 0,95  Tár sult mûv. köt.
0107/8 4452 m2  szán tó 1,38

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KELEBIA te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá -
ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kel ebia, Jó zsef A. u. 87., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. már ci us 5., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. már ci us 5., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kel ebia

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

057/2 3 ha 5759 m2  gyep, le ge lõ 12,53
0217/4 4 ha 6446 m2  erdõ 27,40  Egyé ni mûv. köt.
0220/ b 2 ha 0666 m2  gyep, rét 25,21
0222/19 6445 m2  gyep, le ge lõ 2,26
0222/21 1 ha 4020 m2  gyep, le ge lõ 4,91
0227/4 a 6937 m2  erdõ 2,29  Egyé ni mûv. köt.
0227/4 b 6039 m2  gyep, le ge lõ 2,11
0227/9 1 ha 5168 m2  erdõ 5,01  Egyé ni mûv. köt.
0420/1 f 1 ha 7570 m2  szán tó 12,30

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. január 22.– március 9-ig terjedõ idõszak – II/3. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. ja nu ár 22.–már ci us 9-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si közlemé -
nyeit az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/3. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó el õírá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. pont sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt, aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin tett te le pü -
lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó be je len tett lak hellyel.

Bács-Kiskun megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal SZENTKIRÁLY te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG)
használa tában levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Szent ki rály, Kos suth L. u. 13., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. ja nu ár 31., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. ja nu ár 31., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Szent ki rály

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

027/7 a 14 ha 4590 m2  erdõ 109,89  Egyé ni mûv. köt.
027/7 b 7077 m2  gyep, le ge lõ 1,70
0156/9 a 4 ha 9683 m2  szán tó 126,83
0156/9 b 3169 m2  gyep, le ge lõ 2,98

Somogy megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KÕRÖSHEGY te le pü lé sen a Ba la to ni Szõ lõs kert Mg. Ter me lõ, Szol gál ta tó, Ér té ke -
sí tõ Szö vet ke zet (volt Vö rös Csil lag Mgtsz.), Ba la ton szár szó hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl
a  Magyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kõ rös hegy, Fa lu ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. ja nu ár 22., 11–12 óra kö zött
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. ja nu ár 22., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kõ rös hegy

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0107/2 a 1 ha 3898 m2  gyep 16,40  * **
0107/2 c 2124 m2  gyep 2,51  * **
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Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0109/1 3702 m2  gyep 4,37  *
0109/2 0645 m2  gyep 0,76  *
0109/3 0016 m2  gyep 0,02  *
2450 6152 m2  erdõ 2,15  Egyé ni mûv. köt.

*  Bá nya szol gal mi jog – Gáz és Olaj szál lí tó Vál la lat, Sió fok.
** Szenny víz ve ze té si szol gal mi jog – Kõ rös hegy Ön kor mány za ta.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken  kívül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs könyv sor szá mát te szi köz zé:

595850B

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 148. szá má ban ki hir de tett, az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
 végrehajtási rend jé rõl  szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let ben az 59.  §-t meg elõ zõ fe je zet szá mo zá sa 5. fe je zet re vál to zik, az ezt kö ve tõ 5–10. fe je ze tek
szá mo zá sa pe dig 6–11. fe je ze tek re vál to zik.

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 148. szá má ban ki hir de tett, az INTERREG III Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let módosítá sáról szó ló 243/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 29.  §-ának (2) be kez dé se he lye sen:

„(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 17.  §-ának (3) be kez dé se, 18.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja, 22.  §-a, 32.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont ja, 41.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja, va la mint 44.  §-a.”

(Kéz irat hi ba)
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. november hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 152. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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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) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt 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.

HU ISSN 0076—2407

06.3961 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


